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SARI 
 

Imron, 2009. “Perbedaan Hasil Belajar Servis Bawah Jarak Bertahap dengan 
Jarak Tetap Terhadap Ketepatan Servis Bawah pada siswa Putra Kelas IV 
dan V SD Negeri Pemaron 01 Brebes  Tahun Pelajaran 2008/2009. Skripsi, 
Jurusan PJKR, FIK, UNNES Pembimbing I Supriono, S.Pd, M.Or, 
Pembimbing II Drs. Cahyo Yuwono, M.Pd. 

Kata Kunci : Hasil Belajar, Servis bawah, Ketepatan  

Permainan bola sebagai salah satu materi pengajaran di sekolah Dasar, 
memerlukan pendekatan pembelajaran yang membuat siswa tertarik untuk 
mengikuti pembelajaran bola voli khususnya bola voli mini. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektifitas hasil belajar servis 
bawah jarak bertahap dengan jarak tetap terhadap ketepatan servis bawah pada  
siswa putra kelas IV dan V SD Negeri Pemaron 01 Brebes  Tahun Pelajaran 
2008/2009. 
 Populasi yang diteleti dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV dan V SD 
Negeri Pemaron 01 Brebes, sedangkan sampel yang diteliti adalah siswa putra 
kelas IV dan V SD Negeri Pemaron 01 Brebes  pada tahun Pelajaran 2008/2009 
yang berjumlah 36 siswa putra, sampel dipilih dengan tehnik total sampling 
dengan cara undian, setelah itu dilakukan tes awal, setelah data diketahui, 
kemudian sampling dipasangkan dengan rumus AB-BA, sampel yang kekutannya 
sama dipasangkan, kemudian tiap anggota kelompok tersebut diundi menjadi 
kelompok eksperimen satu dan keompok eksperimen dua, jenis dan pola 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen 
dengan pemberian perlakuan terhadap dua kelompok yang berbeda dengan pola 
M-S (Matched by Subject Design) 
 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada latihan servis bawah jarak 
bertahap nilai mean tes awal (MX1) 15.89 dan Mean tes akhir (MX2) 22.83, 
Standar Deviasi (SDX1) 7.49 dan (SDX2) 5.71 diperoleh t-hitung 5.88 nilai t 
tabel (tt) dengan derajat kebebasan 18 dan taraf signifikansi 0,05 adalah 2,101, 
kemampuan servis bawah jarak bertahap mengalami peningkatan yang berarti. 
  Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar servis 
bawah jarak bertahap lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar servis bawah 
jarak tetap terhadap ketepatan servis bawah pada siswa putra kelas IV dan V SD 
Negeri Pemaron 01 Brebes  tahun pelajaran 2008/2009. Sehingga dapat 
disarankan kepada guru penjasorkes  agar dalam melaksanakan pembelajaran 
servis bawah bola voli mini bentuk latihan secara bertahap telah terbukti lebih 
baik untuk dilakukan. Adapun saran-saran untuk pelatih bola voli adalah untuk 
meningkatkan hasil telaah buku dan tujuan yang jelas perlu adanya bentuk-bentuk 
pembelajaran yang bervariasi diantaranya belajar servis bawah jarak bertahap 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

      Bola voli telah dikenal sejak abad pertengahan terutama di Negara-negara  

Romawi, kemudian di Itali. Permainan ini pada tahun 1893 diperkenalkan di Jerman 

dengan nama “Faustball”, cara memainkan dengan memantul-mantulkan bola dengan 

tangan di udara melewati atas tali tanpa ada batas waktu sentuhan.  

 Tahun 1895 diciptakan permainan menterupai Faustball, cara memainkannya 

dengan memantul-mantulkan bola diudara secara terus menerus melewati net dan bola 

tidak boleh menyentuh lantai. Sesuai gerakannya maka permainan ini diberi nama 

“Mintonette”. Melihat prinsip dasar Mintonette yaitu mem-voli bola dipukul hilir mudik 

di udara melewati net ,maka pada tahun 1896 diubah namanya menjadi “Volley Ball” 

 Pada tahun 1896  permainan bola voli pertama kali dimainkan dengan aturan 

sebagai berikut : (1) Permainan terdiri dari 9 inning, (2) Pindah servis terjadi apabila 

kesalahan dilakukan oleh regu servis dan servis dilakukan bergiliran dalam setiap regu, 

(3) Lapangan permainan berukuran 8 meter x 16 meter, (4) Net berukuran panjang 8 

meter dan lebar 0,70 meter, (5) Tinggi net 2,16 meter, (6) Bola terbuat dari karet yang 

dilapisi kulit dengan berat 1,2 ons, (7) Servis dilakukan dengan satu kaki menginjak garis 

belakang. Bila servis gagal maka diperkenankan melakukan servis ke dua dan jika servis 

yang ke dua menyentuh net maka dianggap mati, (8) Apabila bola jatuh menyentuh garis 

dihitung sebagai bola keluar, (9) Jumlah pemain tidak terbatas (Bachtiar, dkk. 2004:16) 

 Bola voli masuk ke benua Asia pada tahun 1900 melalui India oleh seorang ahli 

pendidikan jasmani dari YMCA (Young Man Christian Association ) yang bernama De 
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Grey. Di Timur jauh mengenal permainan bola voli tahun 1910 dari seorang yang 

bernama El Wood E.Brown. Permainan bola voli yang di perkenalkan pada waktu itu 

tidak seperti yang dikenal di Negara-negara Eropa ,yaitu menggunakan sitim 9 orang atau 

lebih dikenal dengan nama “The Far Eastern Volleyball System” (Bachtiar, dkk. 2004 

:12) 

 Bola voli merupakan cabang olahraga yang diminati masyarakat Indonesia baik 

pria maupun wanita, dari lingkungan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Permainan 

bola voli di gemari oleh masyarakat Indonesia setelah sepak bola, karena salah satu 

olahraga beregu yang dapat dimainkan secara bersama-sama untuk kekompakan dan 

untuk melatih disiplin. Permainan bola voli tidak memerlukan tempat yang luas dan dapat 

dimainkan dalam segala jenis lapangan dengan permukaan rumput atau pasir dan 

berbagai macam lantai buatan. Peralatan bola voli mudah didapat dan harganya tidak 

terlalu mahal. Selain itu bola voli dapat dimainkan dengan jumlah pemain tidak terlalu 

banyak yaitu 2 orang satu regu untuk permainan bola voli pantai, 4 orang satu regu untuk 

permainan bola voli mini bagi siswa sekolah dasar dan 6 orang satu regu untuk permainan 

bola voli Internasional. 

 Jaman semakin berkembang maka olahraga bola voli juga semakin popular, maka 

acara pertandingan selalu tercantum dalam setiap pekan olahraga maupun perayaan hari 

peringatan Olahraga suatu lembaga,perusahaan-perusahaan, instansi-instansi pemerintah, 

sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi. Kegiatan bola voli tidak saja di kota-kota 

besar tetapi sampai ke tingkat kecamatan, tingkat desa bahkan sampai ke tingkat RT dan 

RW .( Bachtiar,dkk.2004 ) 

 Perkembangan bola voli dari masa ke masa selalu meningkat, hal ini disebab kan 

karena : (1) Olahraga bola voli dapat menjadi olahraga rekreasi bagi setiap orang dengan 

basis masa yang luar biasa, (2) Olahraga bola voli dapat menjadi olahraga tontonan yang 
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mempesona, (3) Olahraga bola voli cocok bagi anak-anak. Pengembangan olahraga ini 

dapat dilakukan di sekolah maupun diluar sekolah, sehingga di masa mendatang bola voli 

akan tetap cerah  dan popularitasnya akan tetap meningkat (Bachtiar, dkk. 1998:14) 

 Pertandingan bola voli setiap tahun sudah masuk dalam agenda Pekan Olahraga 

Pelajar Daerah (POPDA) yang di ikuti oleh siswa-siswi SLTA, SLTP bahkan oleh siswa-

siswi sekolah dasar yang sudah dikenal dengan nama permainan bola voli mini dengan 

jumlah pemain satu regu yaitu 4 orang pemain dan 2 orang sebagai pemain cadangan. 

 Permainan bola voli di SD Negeri Pemaron 01  Kecamatan Brebes adalah 

merupakan olahraga favorit dan sangat digemari oleh siswa–siswinya. Hal ini terbukti 

dari prestasi yang diraih pada setiap tahunnya, meski hanya juara tingkat Daerah binaan 

(Dabin) maupun juara tingkat Kecamatan. Tahun 2005 tim bola voli putra juara I tingkat 

Kecamatan, sedang tim putri juara II tingkat Kecamatan. Tahun 2006 tim bola voli putra 

juara I tingkat Dabin, sedang tim bola voli putri juara II tinkat Kecamatan. Tahun 2007 

tim bola voli putra juara I tingkat Dabin dan tim putri juga juara I tingkat Dabin. Tahun 

2008 tim putra juara II tingkat Dabin dan tim putri juara I tingkat Dabin. Tahun 2009 tim 

putra juara II tingkat Dabin dan tim putri juara III tingkat Kecamatan . 

 Gambaran diatas menunjukkan bahwa permainan bola voli dari tahun ke tahun 

selain mutunya semakin meningkat juga persaingan semakin ketat di tingkat sekolah 

Dasar, dan  jumlah peserta pertandingan yang semakin bertambah setiap tahun. 

 Permainan bola voli dapat dipelajari dan dilatihkan sejak usia dini atau siswa 

masih duduk dibangku sekolah dasar, sehingga lebih mudah menguasai dasar-dasar 

permainan yang baik dan bisa diharapkan akan berprestasi. Untuk mencapai prestasi yang 

tinggi diperlukan penguasaan teknik dasar yang benar. 

 Teknik dasar bola voli harus benar-benar dipelajari terlebih dahulu guna 

mengembangkan mutu prestasi permainan bola voli. Penguasaan teknik dasar bola voli 
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merupakan salah satu unsur yang turut menentukan menang atau kalahnya suatu regu di 

dalam suatu pertandingan. salah satu teknik dasar permainan bola voli yang sangat 

penting adalah teknik dasar servis. Servis tidak saja merupakan pukulan permulaan 

permainan untuk mendapatkan angka, tetapi juga merupakan serangan awal. Oleh sebab 

itu servis harus dilakukan secermat mungkin sehingga dapat menyulitkan lawan untuk 

memainkan bola dan tidak dapat membangun serangan dengan baik. (Bachtiar, dkk. 1998 

: 22) 

 Servis pada permainan bola voli sangat penting maka seorang pemain bola voli 

dituntut untuk dapat menguasai bermacam-macam teknik dan variasi servis, mulai dari 

servis yang sederhana sampai teknik yang sukar. 

 Seorang pemain bola voli akan memiliki keuntungan apabila pemain tersebut  

dapat menguasai lebih dari satu jenis servis dengan tingkat keberhasilan yang konsisten. 

Dengan melakukan berbagai  servis yang berbeda akan membuat lawan main menanti dan 

menduga-duga servis apa yang dilakukan lawannya. Bila setiap pemain bola voli suatu 

tim menggunakan dan menguasai jenis-jenis servis yang berbesda maka tim tersebut 

dapat memperoleh keuntungan secara strategis  karena bisa membuat lawan selalu berada 

dalam kebingungan. Kedudukan servis begitu penting maka para pelatih berusaha 

menciptakan bentuk teknik yang dapat menyulitkan lawan dan mendapatkan nilai. Untuk 

itu kesempatan melakukan servis harus dipergunakan sebaik-baiknya. 

 Servis bawah adalah salah satu teknik dasar permainan bola voli serta harus 

dikuasai oleh siswa-siswi sekolah dasar pada umumnya, termasuk diantaranya siswa SD 

Negeri Pemaron 01, khususnya siswa putra kelas IV dan kelas V tahun pelajaran 2008 / 

2009. 

 Servis bawah adalah merupakan servis yang paling popular dan yang paling 

sering dipakai terutama pada pertandingan–pertandingan tingkat rendah. Hal itu di 
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mungkinkan karena servis ini merupakan servis yang  paling mudah, terutama bagi 

pemain wanita. Dengan servis ini mereka dapat menguasai atau mengontrol bola dengan 

lebih teliti. (Dieter Beutelstahl. 2008 : 9) 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka dapat 

diperoleh suatu permasalahan yang dapat dijadikan bahan penelitian dengan alasan 

sebagai berikut : (1) Servis bawah merupakan teknik yang penting dan perlu dikuasai 

dalam permainan bola voli, karena servis dalam permainan bola voli tidak hanya sebagai 

pukulan permulaan, tetapi bias digunakan sebagai serangan awal. Selain  itu  

pada latar belakang di atas menunjukkan bahwa prestasi pada hasil pertandingan Pekan 

Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)   khususnya pada cabang olahraga bola voli di SD 

Negeri Pemaron 01, dari tahun ke tahun belum pernah menunjukkan prestasi yang 

meningkat. 

Servis dalam pertandingan bola voli mini di sekolah dasar adalah senjata yang 

paling utama untuk meraih suatu kemenangan.  Servis bawah dapat ditingkatkan melalui 

latihan, diantaranya dengan latihan servis bawah jarak bertahap dan jarak tetap agar dapat 

meningkatkan ketepatan sesuai sasaran yang diinginkan. 

 

1.2 Permasalahan 

 Berdasarkan alasan tersebut diatas maka timbul suatu permasalahan yang perlu 

diketahui, sedangkan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

1. Adakah perbedaan hasil belajar seervis bawah jarak bertahap dan jarak tetap 

terhadap ketepatan servis bawah bola voli mini pada siswa putra kelas IV dan V SD 

Negeri Pemaron 01 Brebes Tahun Pelajaran 2008/2009. 
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2. Manakah yang lebih baik hasil belajar servis bawah jarak bertahap atau jarak tetap 

terhadap ketepatan servis bawah bola voli mini  pada siswa putra  kelas IV dan V SD 

Negeri Pemaron 01 Brebes Tahun Pelajaran 2008/2009. 

 

1.3 Tujuan Peneletian 

 Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian berjudul “Perbedaan Hasil 

Belajar Servis Bawah Jarak Bertahap dan Jarak Tetap Terhadap Ketepatan Hasil Servis 

Bawah Bola Voli Mini Pada Siswa Putra Kelas IV dan V SD Negeri Pemaron 01 Brebes 

Tahun Pelajaran 2008/2009” adalah :  

Untuk  mengetahui    perbedaan  hasil belajar servis bawah jarak bertahap dan jarak tetap 

terhadap  ketepatan  servis bawah bola voli mini pada siswa putra  kelas  IV  dan  V  SD  

Negeri Pemaron 01 Brebes,Tahun Pelajaran 2008 / 2009. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Harapan yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah : 

1. Dapat memberi gambaran yang nyata tentang servis bawah  jarak bertahap  dan  

jarak   tetap  dalam  pembelajaran  Penjasorkes  di  SD  Negeri  Pemaron  01  

Brebes. 

2. Bagi pihak sekolah khususnya bagi guru Penjasorkes sebagai pedoman dalam  

pembelajaran Penjasorkes di sekolah. 

3. Sebagai bahan kajian untuk  melakukan  koreksi  dan  pengujian  ulang  terhadap  

hasil dan metodologi  latihan  yang  telah  ada  sehingga hasil yang telah dicapai 

dapat memberi  sumbangan  keilmuan  terhadap perbendaharaan kajian olahraga 

permainan khususnya bola voli. 
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4. Penelitian  ini  dapat digunakan  sebagai  bahan  perbandingan bagi peneliti lain yang 

berminat  mengadakan  penelitian  tentang teknik dasar servis bawah. 

 

1.5  Penegasan Istilah 

        Penegasan istilah dalam penelitian ini bertujuan agar permasalahan yang di 

bicarakan tidak menyimpang dari tujuan penelitian dan tidak menjadi salah penafsiran 

pada istilah yang digunakan . Adapun istilah yang perlu di tegaskan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Perbedaan 

 Perbedaan adalah berarti beda atau selisih (Pusat Bahasa Depdiknas. 2007:135) 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah suatu ketidak samaan yang timbul sebagai akibat 

proses pembelajaran servis bawah jarak bertahap dan jarak tetap terhadap ketepatan servis 

bawah. 

1.5.2 Hasil Belajar 

 Adalah sesuatu yang didapatkan dari hasil jerih payah (Pusat Bahasa 

Depdiknas.2007:351). Hasil dalam penelitian ini peningkatan kemampuan yang dicapai 

untuk dapat mengarahkan bola voli ke sasaran. 

 Belajar adalah Berusaha supaya beroleh kepandaian (Pusat Bahasa Depdiknas. 

2007:29). yang dimaksud belajar dalam penelitian ini adalah melakukan servis berulang-

ulang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 

1.5.3 Servis Bawah 

 Servis adalah pukulan permulaan untuk memulai permainan, sesuai dengan 

peningkatan mutu permainan servis sekarang sudah merupakan untuk mematikan bola di 

pihak lawan. (Bachtiar, dkk. 2004 : 26) 
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 Bawah Sisi yang lebih rendah sebagai lawan atas (Pusat Bahasa Depdiknas. 

2007:130). Servis bawah dalam penelitian ini suatu upaya memasukkan bola dari sisi 

yang lebih rendah dari badan dengan menggunakan tangan yang diayun dari bawah. 

1.5.4 Jarak Bertahap 

 Jarak adalah ruang antara dua sisi (Pusat Bahasa Depdiknas. 2007 : 393). 

Bertahap “ berurutan, bertingkat, berjenjang” (Pusat Bahasa Depdiknas, 2007 : 784). 

 Jadi yang dimaksud dengan jarak bertahap adalah servis yang dilakukan dengan 

menggeser atau merubah tempat servis dengan memajukan tempat secara bertahap ke sisi 

lain. Tahapan yang dipergunakan dalam latihan ini yaitu jarak 2 meter, 4 meter dan 6 

meter. 

1.5.5 Jarak Tetap 

 Jarak artinya panjang atau jauh antara dua tempat (Pusat Bahasa Depdiknas. 

2007:393 ). Tetap artinya tidak berubah, selalu berada ditempatnya, selalu berdiri di 

tempatnya, tidak berpindah-pindah. (Pusat Bahasa Depdiknas. 2007 : 813). Jarak tetap 

dalam penelitian ini adalah servis yang dilakukan dengan jarak 6 meter dari garis tengah 

lapangan atau net. 

1.5.6 Ketepatan Servis Bawah 

 Adalah keadaan tepat, keakuratan, (Pusat bahasa Depdiknas, 2007 : 807). Yang 

dimaksud kata ketepatan dalam penelitian ini  adalah ketepatan dalam melakukan servis 

bawah kepada sasaran sesuai dengan yang diinginkan pemain. 

 Menurut M. Sajoto (1988 : 18), memberi makna ketepatan adalah seseorang 

untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat 

merupakan suatu jarak atau mungkin suatu objek langsung yang harus dikenai dengan 

salah satu bagian tubuh. 
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1.5.7 Bola Voli Mini 

 Adalah permainan bola voli yang dimainkan diatas lapangan yang kecil. 

Lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 6 meter 

,tinggi net untuk pemain putra 2,10 meter, tinggi net untuk pemain putri 2 meter, bola 

yang digunakan nomer 4 ,jumlah pemain satu regu 4 orang dengan pemain cadangan 2 

orang. (Tim Abdi Guru,2007 : 59) 

1.5.8 Siswa putra kelas IV dan V SD Negeri Pemaron 01 Brebes 

 Yang dimaksud adalah seluruh siswa yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun 

pelajaran 2008/2009  masih duduk di kelas IV dan V SD Negeri Pemaron 01, yang 

dijadikan sample penelitian.   
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 
 

2.1 Landasan Teori 

 Olahraga adalah aktivitas fisik yang menggunakan otot-otot besar dalam 

melaksanakan aktivitas tersebut yang mempunyai ciri permainan dan kompetitif. Otot-

otot besar tersebut adalah otot-otot yang biasa digunakan untuk aktivitas seperti lari, 

lompat, lempar, renang, bola voli dan sebagainya. (Tim Diknas, 2000 : 5) 

 Permainan bola voli sudah berkembang menjadi cabang olahraga yang sangat 

digemari dan peranan bola voli tidak lagi sebagai sarana olahraga rekreasi ,namun 

berkembang menjadi bagian olahraga pendidikan dan olahraga prestasi. Perkembangan 

pemain bola voli dari tahun ke tahun semakin meningkat baik fisik maupun teknik. Sejak 

tahun 1960 tinggi rata-rata para pemain nasional yang ikut kejuaraan dunia maupun 

olimpiade telah bertambah 1 cm setiap tahun. Daya loncat pemain semakin tinggi. Tim 

Cuba pada tahun 1962 daya loncatnya mencapai 3,30 meter, sedang pada tahun 1972 

meningkat menjadi 3,50 meter. (Bachtiar. dkk, 2004 : 10) 

 Pada awalnya  permainan bola voli adalah Olahraga beregu yang setiap regu 

berada pada petak lapangan permainan masing-masing dibatasi oleh net. Bola dimainkan 

oleh satu tangan atau kedua tangan hilir mudik melalui net secara teratur sampai bola 

menyentuh lantai di petak lawan dan mempertahankan jangan sampai bola jatuh di petak 

permainan sendiri. (Bachtiar, dkk, 2004 : 15) 

 Permainan bola voli diciptakan oleh William G.Morgan, seorang guru pendidikan 

jasmani pada Young Man Christian Association (YMCA) di kota Hollyoke Amerika 

Serikat pada tahun 1895.  Permainan ini pada mulanya diberi nama “Mintonette “ yang 
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dimainkan oleh para usahawan dan industriawan sebagai pengganti bola basket yang 

banyak menguras tenaga. Dengan menggunakan net tenis yang di gantung setingi 216 cm 

dari lantai, sebagai bola dipakai bagian dalam bola basket. Cara bermain permainan 

dengan memantul-mantulkan secara terus menerus melewati net, bola tidak boleh 

menyentuh lantai, harus di voli. 

 Percobaan-percobaan selanjutnya dirasakan bahwa bola basket bagian dalam 

yang dipergunkan dirasakan sangat ringan, sebaliknya bila menggunakan bola basket 

dirasa terlalu berat. Berdasar hal tersebut lalu William G. Morgan meminta kepada A.G 

Spalding Brothers yaitu perusahaan  industri alat-alat olahraga untuk membuat bola voli 

sebagai percoban. Masih pada tahun 1895, William G.Morgan mengadakan demonstrasi 

di depan para pakar pendidikan jasmani pada suatu konferensi internasional di Springfield 

College.  Meskipun para ahli menyambut baik namun pada saat itu belum ada 

kesepakatan yang tepat untuk nama permainan itu (Bachtiar , dkk. 1998) 

 Pada tahun 1896, nama mintonette diubah menjadi “ Volley ball “ oleh Alfred 

T.Halstead, dengan alasan  bahwa prinsip permainan tersebut adalah cara memainkan 

bola yaitu dengan cara memvoli, bola dipukul hilir mudik.(Bachtiar, dkk. 1988 : 4). Sejak 

bola voli dimainkan dilapangan terbuka, perkembangan bola voli sangat pesat, tidak 

hanya dinegara asalnya yaitu Amerika, tetapi juga Eropa, Asia termasuk Indonesia 

bahkan sampai ke pelosok-pelosok yaitu di tingkat RT dan RW.  

 Popularitas permainan bola voli semakin berkembang, maka berkembang pula 

peraturannya dari tahun ke tahun sebagai berikut : (1) Tahun 1900, sistim point mulai 

berlaku 21 angka untuk satu set, (2) Tahun 1912, mulai berlakunya sistim “rotasi”, (3) 

Tahun 1917, perubahan angka yaitu 15 angka untuk satu set, (4) Tahun 1918, di tetapkan 

jumlah pemain untuk satu regu 6 orang pemain, tinggi net 2,40 meter, (5) Tahun 1921, 

mulai diberlakukan garis tengah, (6) Tahun 1922, tiap regu di perbolehkan memainkan 
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bola 3 kali dalam petak sendiri, (7) Tahun 1923, ditetapkan ukuran lapangan, panjang 8 

meter, lebar 9 meter. (Bachtiar,dkk. 1998:17) 

 Di Indonesia Permainan bola voli dikenal sejak tahun 1928, dibawa oleh guru 

Belanda yang mengajar di sekolah-sekolah lanjutan, namun pada waktu itu belum populer 

dikalangan masyarakat. Pada jaman penjajahan Jepang tentara Jepang banyak memberi 

andil dalam memperkenalkan permainan ini pada masyarakat. 

 Permainan bola voli resmi dipertandingkan dalam PON II di Jakarta pada tahun 

1951, dan sampai sekarang permainan bola voli termasuk salah satu cabang olahraga 

yang resmi dipertandingkan. Pada tanggal 22 Januari 1955 di Jakarta diresmikan 

berdirinya Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI). Kemudian pada pada bulan 

Maret 1955 PBVSI disahkan Komite Olahraga Indonesia sebagai Induk Organisasi Bola 

Voli tertinggi di Indonesia 

 Sejak berdirinya organisasi tersebut perkembangan bola voli di Indonesia 

semakin maju dan pesat. Hal ini terbukti dengan banyaknya klub-klub dari desa sampai 

perkotaan bermunculan, di tingkat Internasional Indonesia juga aktif mengikuti 

kejuaraan-kejuaraan antaran lain SEA Games, Seleksi ASIAN Games, Piala Raja di 

Thailand. 

 

2.2 Pengertian Permainan Bola Voli 

 Permainan bola voli dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri 

dari 6 orang pemain. Meskipun demikian sekarang sudah dikembangkan dengan 

permainan bola voli pantai. Lapangan bola voli berbentuk persegi panjang dengan ukuran 

panjang 18 meter lebar 9 meter, lapangan dibagi dua bagian yang sama oleh sebuah garis 

tengah yang diatasnya terbentang net dengan ketinggian 2,43 meter untuk pemain putra 

dan 2,24 untuk pemain putri. 
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 Ciri khas permainan bola voli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim 

dalam setiap lapangan dengan dipisahkan oleh sebuah net. Terdapat versi yang berbeda 

untuk digunakan pada keadaan khusus, dan pada akhirnya adalah untuk menyebarluaskan 

kemahiran bermain kepada setiap orang. 

 Tujuan dari permainan adalah melewatkan bola diatas net agar dapat jatuh 

menyentuh lantai lapangan lawan dan untuk mencegah usaha yang sama dari lawan. 

Setiap tim dapat memainkan bola tiga pantulan untuk mengembalikan bola (diluar 

perkenaan blok) 

 Bola dinyatakan dalam permainan setelah bola dipukul oleh pelaku servis 

melewati atas net kedaerah lawan. Permainan dilanjutkan hingga bola menyentuh lantai, 

bola “keluar” atau satu tim gagal mengembalikan bola secara sempurna. 

Dalam permainan bola voli, tim yang memenangkan sebuah reli memperoleh satu 

angak (rally point system). Apabila tim yang sedang menerima servis memenangkan  reli, 

akan memperoleh satu angka dan berhak melakukan servis, serta para pemainnya 

melakukan pergeseran satu posisi searah jarum jam Buku Peraturan permaian bola voli 

(2002 : 7)  

Jaman  terus  berkembang   di ikuti  dengan  perubahan dan penyempurnaan 

peratura–peraturan  dalam  permainan bola voli, maka muncullah ide-ide baru agar 

permainan  bola voli lebih  memasarakat dan bisa  dimainkan oleh anak-anak  khusus nya  

anak  usia  dini, akhirnya  di ciptakan  permainan  bola  voli  dengan   peraturan yang 

sangat sederhana yaitu “Bola Voli Mini“ 

Lapangan bola voli mini berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 meter, 

lebar lapangan 6 meter, lapangan dibagi dua bagian yang sama oleh sebuah garis tengah 

yang diatasnya terbentang net dengan ketinggian 1,20 meter untuk pemain putra dan 2 

meter untuk pemain Putri, jumlah pemain tiap regu 4 orang ditambah 2 orang pemain 
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cadangan, cara bermain sama dengan permainan bola voli untuk orang dewasa perbedaan 

dalam permainan bola voli mini adalah : 1) tidak dibatasi garis serang, 2) tidak ada 

kesalahan rotasi sehingga semua pemain dapat melakukan serangan kedaerah lawan dan 

3) bola yang digunakan ukuran 4, lebih kecil dibandingkan bola yang digunakan untuk 

pemain dewasa. 

Bola  voli  mini  diciptakan   untuk  anak–anak  usia  dini  adalah  salah  satu  

usaha  untuk   menerapkan  teknik-teknik  dasar  bola  voli  sedini mungkin   kepada  anak   

umur 9 -14 tahun. Hal ini dikarenakan  anak- anak  akan    lebih  mudah  dan  cepat  

menyerap  teknik  dasar  bola  voli  di banding  orang dewasa. Di samping itu  untuk  

mencapai  prestasi  permainan  bola voli  membutuhkan  waktu pembinaan yang  lama  

dari  awal sampai menjadi pemain (Tim Diknas 2004 : 83)   

Dasar teori perhitungan  “Golden Age“ prestasi  puncak  atlet dalam berbagai 

cabang  olahraga  sekitar  umur 20 tahun. Pembinaan  atlet untuk   mencapai  prestasi  

puncak  membutuhkan  waktu  kurang lebih 8–10 tahun, maka orientasi  pembinaan  

olahraga  harus  dimulai  pada  anak–anak  yang berusia 8–10 tahun dan dilakukan secara 

mendasar, sistematis, efisien, terpadu, dan  berkesinambungan  serta mengarah pada  

tujuan  yang  sama. Pimpinan  Negara pada   peringatan    HAORNAS  ke   IV   tanggal 9 

september 1981 di Solo, mengatakan “Kalau kita ingin  mencapai  prestasi  tinggi, maka 

perlu diterapkan konsep  pembinaan  olahraga  sedini  mungkin” (Tim Diknas, 2000 : 2)  

Sugianto. (1993:22), mengemukakan  “anak-anak  umur  6-12  tahun, minat  

melakukan  aktivitas  jasmani  cukup  besar“  ini berarti minat siswa–siswi sekolah dasar 

cukup tinggi. (Bachtiar, dkk. 1998 : 9)  

Uraian diatas menyebutkan suatu upaya pembinaan dan pengembangan  olahraga  

bagi anak-anak  usia  dini  dengan   mempersiapkan  konsep  dan strategi yang tepat, 

mendasar,  terpadu,  dan   berkesinambungan.  Untuk   dicapai   prestasi   yang  maksimal 
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dalam olahraga, maka faktor penentu dalam  olahraga  harus diperhatikan Perencanaan  

program  latihan yang baik  dan teratur dengan diperhitungkanya faktor penentu  akan  

semakin   memperbesar  tercapainya   prestasi. Faktor  penentu  dalam  olahraga  yaitu: 1) 

Kondisi fisik  atau tingkat kesegaran jasmani, 2) Kemampuan teknik  dan  ketrampilan 

yang dimiliki, 3) Masalah-masalah lingkungan (M. Sajoto, 1995:25) 

Kondisi fisik merupakan satu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisah-pisahkan, 

karena  komponen  kondisi  fisik  merupakan  salah  satu  faktor penentu pencapaian 

prestasi.  Prestasi  olahraga  tidak  dapat  dicapai  secara  maksimal  tanpa  didukung 

kondisi  fisik  yang  baik. Dikatakan  oleh  M.Sajoto (1998: 16 ), bahwa kondisi fisik 

merupakan prasyarat  yang  diperlukan  dalam  usaha  peningkatan  prestasi, bahkan dapat   

dikatakan  sebagai  keperluan   dasar   yang  tidak   dapat  ditunda-tunda lagi. 

Selain kondisi fisik, faktor penentu bagi  tercapainya  prestasi  adalah  

kemampuan teknik. Sebaik apapun kondisi  fisik  yang dimiliki tanpa didukung 

kemampuan teknik  yang  memadai, prestasinya  tidak akan  maksimal.   

Untuk  mencapai  prestasi  yang  tinggi  diperlukan  penguasaan teknik dasar 

yang benar. Teknik adalah proses melahirkan kegiatan  jasmani  yang  ditampilkan  dalam 

bentuk gerakan  untuk  mencapai  sesuatu  secara  efisien  dan  efektif. Teknik  dalam 

bola voli dapat  diartikan  sebagai proses kegiatan jasmani atau cara memainkan bola 

yang  ditampilkan  dalam  bentuk  gerakan  secara efisien dan efektif untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.  (Bachtiar, dkk. 2004 

: 29). Penguasaan teknik dalam  olahraga  adalah  mutlak  dan  sangat  penting. termasuk  

dalam  cabang   olahraga bola  voli  penguasaan  teknik  yang  baik  sangat  diperlukan. 

Macam-macam teknik dasar dalam permainan bola voli sebagai berikut : 1) Servis, 2) 

Pasing, 3) Smes, 4) Bendungan atau Block (Bachtiar,dkk.2004). Adapun yang dibahas 

dalam penelitian ini adalah tentang servis tangan bawah. 



16 

 

 

2.2.1 Servis Bawah 

 Servis adalah pukulan permulaan tanda dimulainya permainan. Sesuai 

peningkatan mutu permainan servis sudah merupakan serangan awal untuk mematikan 

bola dipihak lawan, supaya lawan tidak bisa menerima bola dengan baik. (Bahtiar dkk, 

1998:25). Adapun cara melakukan servis bawah adalah sebagai berikut:  

Sikap permulaan : 

 Berdiri di belakang garis servis dengan kaki kiri agak lebih ke depan dari pada 

kaki kann (bagi mereka yang tidak kidal). Pegang bola dengan tangan kiri, tangan kanan 

siap memukul bola dengan telapak tngan terbuka, lutut agak ditekuk dan berat badan 

berada ditengah diantara kaki kiri dan kaki kanan. 

Gerakan pelaksanaan : 

 Posisi melangkah badan dibungkukkan, bola dilambungkan di depan bahu kanan  

setinggi 10-20 cm, dalam waktu yang bersamaan tangan pemukul ditarik ke belakang 

kemudian di ayunkan ke depan atas melalui samping badan sehingga mengenai bagian 

belakang bola. 

Gerakan lanjutan : 

 Setelah memukul bola langkahkan kaki yang belakang ke depan untuk menjaga 

keseimbangan dan segera masuk ke lapangan permainan, siap untuk memainkan bola 

yang dikembalikan lawan. (Bachtiar,dkk.2004:2.27) 
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Urutan gerakan servis tangan bawah lihat pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

Gambar 2.1 

Urutan Teknik Servis Bawah (Tim Diknas, 2004 : 95) 

2.2.2 Servis tangan atas 

Sikap permulaan : 

 Berdiri di daerah servis antara perpanjangan garis samping, salah satu kaki di 

depan kaki yang lain, bola dipegang dengan tangan kiri jika tidak kidal. 

Sikap pelaksanaan : 

 Bola dilambungkan di depan dengan ketinggian di atas kepala sesuai jangkauan 

tangan pemukul dan tangan pemukul segera diayun memukul bola pada bagian tengah 

belakang bola, sehingga gaya yang diberikan terhadap bola memotong garis tengah bola. 

Jika dikehendaki bola mengapung atau floating, maka harus dihindari terjadinya putaran 

pada bola. 

Gerakan lanjutan : 

 Tangan pemukul segaris dengan gaya yang dihasilkan ,kaki belakang melangkah 

ke depan sehingga berat badan berpindah ke depan. (Bachtiar,dkk. 2004 : 29). Urutan 

gerakan servis tangan atas dapat di lihat pada gambar 2.2 
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                                                            Gambar 2.2 

Urutan Teknik Servis Atas (Tim Diknas. 2004 : 96)   

 2.2.3   Tinjauan belajar servis bawah jarak bertahap dan jarak tetap 

 Telah di jelaskan pada bagian yang terdahulu tentang pengertian servis dalam 

permainan bola voli  peranannya begitu penting. Servis tidak hanya sebagai awal tanda 

dimulainya permainan, tetapi sejalan dengan perkembangan jaman bahwa servis dapat 

digunakan sebagai serangan awal untuk meraih nilai bagi regu yang melakukannya. 

Betapa pentingnya  latihan teknik servis, maka para pelatih dan guru olahraga berusaha 

menciptakan beberapa teknik servis untuk pemainnya agar bisa menang dalam 

menghadapi pertandingan. 

 Selain sebagai guru Penjasorkes penulis juga sebagai pelatih  bagi siswa-siswi di 

SD Negeri Pemaron 01 Brebes. Oleh sebab itu penulis sering menjumpai kesalahan-

kesalahan yang dilakukan siswa dalam melakukan servis. Adapun kesalahan-kesalahan 

tersebut disebabkan beberapa hal : (1) Kurang konsentrasi, (2) Kekuatan lengan lemah, 

(3) Posisi kaki dan tangan tidak harmonis, (4) Tidak menguasai teknik servis, (5) Hanya 

mengerahkan tenaga, (6) Telapak tangan menggenggam sehingga tidak tepat sasaran, (7) 
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Perkenaan tangan dengan bola kurang tepat, (8) Lambungan bola terlalu jauh dari badan, 

(9) Takut gagal sebelum melakukan servis, (10) Kurang pemikiran arah atau sasaran, ( 

11) Saat memukul bola tangan terlalu lurus dan kaku. 

 Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam 

melakukan servis yang sempurna ,maka perlu menggunakan metode latihan teknik servis 

yang dimulai menggunakan latihan dengan bentuk  yang sederhana hingga sampai bentuk 

yang lebih komplek. 

 Menurut Dieter Beutelstahl (2008 : 40), untuk menyempurnakan servis dengan 

belajar sebagai berikut : (1) Seorang pemain harus belajar memukul bola kearah gambar 

lingkaran dengan kapur, (2) Melakukan servis diarahkan supaya masuk kedalam 

keranjang, (3) Melakukan servis yang diarahkan kepada pemain yang berdiri di sisi 

lapangan, (4) Melakukan servis diarahkan ke garis belakang lapangan lawan, (5) 

Melakukan servis diarahkan ke area tertentu ,dan setiap berhasil area dipindah, (6) 

Melakukan servis diarahkan agar bola jatuh tepat di depan net lapangan lawan. 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian 

perbedaan belajar servis bawah jarak bertahap dan servis bawah jarak tetap. 

2.2.4    Belajar servis bawah menggunakan jarak bertahap 

 Pelaksanan belajar srvis bawah, mula-mula siswa melakukan servis dengan jarak 

2 meter diukur dari garis tengah lapangan ,kemudian secara bertahap di ubah ke jarak 4 

meter, di ukur dari garis tengah lapangan, kemudian belajar servis dilakukan dari jarak 6 

meter. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar 2.3. 
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                                                          Gambar 2.3 

                                 Lapangan Daerah Servis Jarak Bertahap            

Keterangan Gambar : 

AEJF = bentuk lapangan bola voli mini 12 m x 6 m 

AE=FJ = 12 meter 

AF=EJ = 6 meter 

CH = garis servis jarak 2 meter 

BG = garis servis jarak 4 meter 

AF = garis servis jarak 6 meter ,di ukur dari garis tengah lapangan  

DI = garis tengah lapangan 6 meter diukur dari garis belakang ( garis servis ) 

                Tinggi net bola voli mini untuk putra = 2,10 meter. 

2.2.4.1. Pelaksanaan belajar  servis bawah jarak bertahap 

1) Pertemuan 1, 2, dan 3 belajar  servis  bawah  dari  belakang  garis  CH  jarak 2 meter 

dari garis tengah lapangan, 3 set x 3 repetisi. 

2) Pertemuan 4, 5, dan 6 belajar servis  bawah  dari  belakang  garis  CH  jarak 2 meter 

dari garis tengah lapangan, 3 set x 4 repetisi. 

3) Pertemuan 7, 8, dan 9 belajar  servis  bawah  dari  belakang  garis  BG  jarak 4 meter 

dari  garis tengah lapangan, 3 set x 5 repetisi. 
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4) Pertemuan 10, 11, dan 12 belajar servis  bawah dari belakang garis BG jarak 4 meter  

dari garis tengah lapangan, 3 set x 6 repetisi. 

5) Pertemuan 13, 14, dan 15 belajar servis bawah dari belakang garis AF  jarak 6 meter  

dari garis tengah lapangan, 3 set x 7 repetisi. 

6) Pertemuan 16, 17, dan 18 belajar servis bawah dari belakang garis AF  jarak 6 meter 

dari garis tengah lapangan, 3 set x 8 repetisi. 

Keuntungan dan kerugian servis bawah jarak bertahap 

Keuntungan : 1) dengan memajukan servis lebih dekat dengan net maka 

pencapaian keberhasilan akan lebih baik, 2) dengan memajukan tempat servis lebih dekat 

dengan net maka bagi siswa yang tenaganya lemah akan terbantu, dan 30 faktor 

psikologis bagi siswa coba dapat termotivasi dan tidak takut dalam melakukan servis. 

Kerugiannya bagi siswa yang sudah bisa servis akan meremehkan latihan 

tersebut. 

2.2.5   Belajar servis bawah menggunakan jarak tetap. 

   Belajar servis bawah menggunakan jarak tetap, siswa coba melakukan servis 

dengan jarak 6 meter diukur dari garis tengah lapangan atau net. Untuk lebih jelasnya 

lihat gambar 2.4. 

          A                                                  B                                                     C 

 

 

 

 

 

 

         F                                                    E                                                     D 

                                                        Gambar 2.4 

                                         Lapangan Servis Jarak Tetap  
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Keterangan gambar : 

AFDC   : bentuk lapangan bola voli mini = 6 x 12 meter 

AC=FD : garis samping lapangan  =12 meter 

AF=CD : garis belakang lapangan = 6 meter 

BE   : garis tengah lapangan     = 6 meter 

AF   : garis belakang lapangan untuk belajar servis jarak tetap = 6 meter. 

 

2.2.5.1 Pelaksanaan belajar servis bawah jarak tetap 

1) Pertemuan 1, 2, dan 3 belajar  servis  bawah  dari  belakang  garis  AF  jarak 6 meter 

dari garis tengah lapangan, 3 set x 3 repetisi. 

2) Pertemuan 4, 5, dan 6 belajar servis  bawah  dari  belakang  garis  AF  jarak 6 meter 

dari garis tengah lapangan, 3 set x 4 repetisi. 

3) Pertemuan 7, 8, dan 9 belajar  servis  bawah  dari  belakang  garis  AF  jarak 6 meter 

dari  garis tengah lapangan, 3 set x 5 repetisi. 

4) Pertemuan 10, 11, dan 12 belajar servis  bawah dari belakang garis AF jarak 6 meter  

dari garis tengah lapangan, 3 set x 6 repetisi. 

5) Pertemuan 13, 14, dan 15 belajar servis bawah dari belakang garis AF  jarak 6 meter  

dari garis tengah lapangan, 3 set x 7 repetisi. 

6) Pertemuan 16, 17, dan 18 belajar servis bawah dari belakang garis AF  jarak 6 meter 

dari garis tengah lapangan, 3 set x 8 repetisi.  

2.2.5.2 Keuntungan dan kerugian  belajar servis jarak tetap  

Keuntungan  Siswa  coba   menguasai  gerak secara keseluruhan sejak awal 

belajar servis bawah  jarak tetap, sehingga  pada proses pembelajaran mendapat 

kesempatan untuk melakukan koreksi gerakan secara berkesinambungan.  



23 

 

 

Kerugiannya : 1) Siswa coba yang servisnya belum bisa  melewati  net  akan  

merasa  minder, 2) Siswa coba dalam mengimbangi kekurangannya dari segi teknik 

menggunakan tenaga yang lebih besar, dan 3) Pencapaian keberhasilan dalam ketepatan 

servis kurang baik. 

 

2.3 Kerangka berfikir  

1) Sejalan   dengan  perkembangan  permainan  bola voli  servis  bukan  sekedar 

merupakan  sajian  atau  awal  untuk  memulai  suatu permainan, tetapi servis sudah  

merupakan  serangan  awal  yang dilakukan untuk mendapatkan angka bagi regu 

yang melakukan servis. 

2) Perlu dipelajari dan dikembangkan teknik-teknik servis agar pemain bola voli dalam 

melakukan servis sebagai serangan awal. 

3) Latihan servis  mengubah  jarak  dari  dekat  net  ke  tempat  yang  lebih  jauh secara   

bertahap   lebih   memungkinkan dapat  membantu  meningkatkan kemampuan 

melakukan servis  terutama bagi pamain pemula. 

4) Servis jarak bertahap dan jarak tetap mempunyai pengaruh terhadap kemampuan 

melakukan servis, tetapi belajar servis  jarak bertahap berpengaruh lebih dari  pada  

hasil  belajar  servis  jarak  tetap  terhadap kemampuan melakukan servis, karena 

lebih banyak memiliki keuntungan sebagai berikut : (1) Memajukan tempat servis 

lebih dekat dengan net akan mencapai keberhasilan lebih baik, (2) Memajukan 

tempat  servis lebih dekat dengan net, maka bagi yang tenaganya lemah secara 

berangsur-angsur dapat terbantu, (3) Faktor psikologis siswa coba akan termotivasi 

dan tidak ragu untuk melakukan servis.         
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2.2 HIPOTESIS 

Hipotesis menurut Sutrisno Hadi, ( 2004 : 69 ) adalah “dugaan yang mungkin 

benar dan mungkin salah” Sedang hipotesis menurut Suharsimi Arikunto,  (2006 : 71 ) 

adalah “sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. 

Sesuai dengan permasalahan dan landasan teori diatas ,maka dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

1) Terdapat perbedaan antara hasil belajar servis bawah menggunakan jarak bertahap 

dan jarak tetap terhadap ketepatan servis bola voli mini pada siswa putra kelas IV 

dan V SD Negeri Pemaron 01 Brebes Tahun Pelajaran 2008 / 2009. 

2) Hasil belajar servis bawah jarak bertahap lebih baik dibanding servis bawah jarak 

tetap pada siswa putra kelas IV dan V SD Negeri Pemaron 01 Brebes Tahun 

Pelajaran 2008 / 2009. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk meme 

cahkan suatu masalah dalam penelitian. Selain itu syarat mutlak dari sauatu peneli tian 

adala metodologi riset, karena riset sebagai usaha untuk menemukan ,mengem bangkan 

dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggu nakan 

metode-metode ilmiah. Seperti dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (2004 : 4) bahwa 

“Metodologi riset sebagaimana yang kita kenal sekarang memberikan garis-garis yang 

sangat cermat dan mengajukan syarat-syarat yang sangat keras“. Maksud nya adalah 

untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu riset dapat mempunyai bobot 

ilmiah yang setinggi-tingginya Sutrisno Hadi. (2004 : 4)   

 Penggunaan metodologi penelitian harus tepat dan terarah pada tujuan penelitian 

agar hasil yang diperoleh sesuai yang diharapkan.Adapun dalam penelitian ini  metode 

penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. 

 Dalam hal ini akan diuraikan beberapa hal yang berkenaan dengan metodologi 

penelitian, antara lain  : 

 

3.1 Populasi 

 Populasi menurut Gempur Santoso (2005 : 46) adalah keseluruhan atau himpunan 

obyek dengan ciri yang sama. Sedang menurut Sugiyono (2008 : 61) adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik  tertentu yang di tetapkan  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian ditarik 
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kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi yang diteliti adalah siswa putra kelas IV dan V 

SD Negeri Pemaron 01 Brebes  tahun pelajaran 2008 / 2009 yang berjumlah 36 siswa. 

 

3.2 Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto. 2006 : 131). Menurut Sugiyono (2008 : 62) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Suharsimi Arikunto. (2006 : 134) 

adalah obyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi, yaitu seluruh siswa putra kelas IV dan V SD Negeri 

Pemaron 01 Brebes tahun pelajaran 2008 / 2009 berjumlah 36 siswa. 

 

3.3 Cara Pemilihan Sampel  

 Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan cara random 

sampling. Setelah diadakan tes awal dan data awal diketahui kemudian direngking, 

setelah itu dipasangkan dengan rumus AB-BA. Sampel yang kecakapannya sama di 

pasangkan, kemudian anggota tiap-tiap kelompok tersebut di undi menjadi kelompok 

eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. 

 

3.4 Jenis dan pola penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen, dengan cara 

memberi perlakuan dua kelompok yang berbeda dengan menggunakan pola M-S   

 

 

 



27 

 

 

3.5 Variabel penelitian 

 Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi (Suharsimi Arikunto. 2006 : 

116). Variabel dalam  penelitian ini adalah : 

3.5.1 Variabel bebas 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 1) servis bawah jarak bertahap 2) 

servis bawah jarak tetap. 

3.5.2 variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil kemampuan melakukan servis 

bawah. 

 

3.6 Instrumen penelitian  

 Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedang 

instrument adalah alat Bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut 

(Suharsimi Arikunto. 2006 : 219). Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes kemampuan ketepatan servis bawah dari AAHPER ( Moelyono, dkk. 1995 : 

423) . Berdasarkan hasil uji tingkat Validitas sebesar 0,761 dan tingkat Reabilitas sebesar 

0,907, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.1 

                                                          Net 

                                              1 m 

 

Garis Servis 

                                                   

                                              1 m            

                                    3   

 1 m 
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                                                              Gambar 3.1 

Instrumen Tes Ketepatan Servis AAHPER (Moelyono, dkk. 1995 : 423) 

 

3.6.1 Tes 

 Tes dan pengukuran pada masing-masing cabang olahraga satu dengan olahraga 

yang lain berbeda, hal ini dikarenakan tes dan pengukuran disesuaikan dengan kebutuhan 

masing-masing cabang olahraga. 

 Tes yang digunakan dalam penelitian adalah mengacu tes ketepatan servis bawah 

dari AAHPER. Setiap siswa dari masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk 

melakukan servis bawah 10 kali dengan waktu 3 menit. (  Moelyono ,dkk. 1995 : 423 ) 

3.6.2  Alat dan perlengkapan tes  

 Alat dan perlengkapan tes yang harus dipersiapkan adalah lapangan bola voli, 

bola voli, net, tali raffia, cat tembok, stop watch, peluit, rol meter, blangko penilaian, 

bendera dan alat tulis. 

3.6.3 Pelaksanaan  

1) Setiap teste dipanggil satu persatu menurut daftar urutan yang telah disusun terlebih 

dahulu. 

2) Teste yang dipanggil menempatkan diri di daerah servis ,kemudian melakukan servis 

10 kali dengan jatah waktu 3 menit. 

3) Nilai setiap servis sesuai dengan nilai yang ada pada petak jatuhnya bola. Jika bola 

jatuh pada petak berangka 4, maka mendapat nilai 4. Jika bola jatuh pada petak 

berangka 3, maka nilai yang didapat adalah 3. Jika bola jatuh pada angka 2, maka 

nilai yang didapat pada  2. Jika bola jatuh pada angka 1 maka nilai yang didapat 

adalah 1, dan jika bola jatuh pada garis maka diambil nilai yang lebih tinggi. Sekor 

akhir adalah jumlah poin dari 10 kali melakukan servis. 
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3.7. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam  penelitian ini merupakan faktor yang penting 

karena berhubungan dengan data yang akan digunakan dalam penelitian. Metode 

pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Metode eksperimen yaitu metode yang menggunakan suatu gejala yang 

menggunakan proses pembelajaran atau percobaan. Dengan bentuk pembelajaran yang 

diberikan secara berbeda kepada kelompok sampel yang satu dengan yang lain, maka 

akan terjadi hubungan sebab akibat dari pengaruh hasil belajar tersebut. Sesuai pendapat 

yang menyatakan “metode eksperimen merupakan salah satu metode yang paling tepat 

untuk meneliti hubungan sebab akibat. (Sutrisno Hadi. 2004 : 465) 

 Untuk menyelesaikan ini penulis menggunakan metode eksperimen dengan pola 

Matched Subjects Design atau disingkat M-S.  Dalam pola ini matching dilakukan 

terhadap subjek demi subjek. Subjek matching sekaligus berarti berarti juga grup 

metching karena  hakekat subjek matching adalah sedemikian rupa sehingga pemisahan 

pasangan-pasangan subjek ( pair of subjects ) masing-masing ke grup eksperimen dan ke 

grup kontrol secara otomatis akn menyeimbangkan kedua grup itu . (Sutrisno Hadi .2004 

: 511-512). 

  

3.8. Metode analisis data 

 Pengambilan data pada penelitian ini digunakan tes awal dan tes akhir. Untuk 

pengolahan data digunakan t-test. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data 

Hasil Tes Awal dan Akhir  Servis bawah jarak bertahap dan servis bawah 

jarak tetap 

No Servis Bertahap Servis Tetap 

Awal Akhir Awal Akhir 

1 28 28 28 27 

2 26 32 27 22 

3 26 27 26 24 

4 22 22 22 21 

5 21 27 21 23 

6 19 23 20 21 

7 18 23 18 20 

8 17 22 18 18 

9 17 19 17 17 

10 15 22 15 22 

11 14 23 14 16 

12 13 26 13 21 

13 12 22 12 13 
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Test Statistics

8,667 6,000
9 11

,469 ,873

Chi-Square a,b

df
Asymp. Sig.

JB JT

10 cells (100,0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 1,8.

a. 

12 cells (100,0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 1,5.

b. 

14 11 14 12 12 

15 11 19 8 10 

16 8 22 7 21 

17 6 21 6 16 

18 2 18 2 13 

Σ 286 411 286 337 

 

4.1.2. Uji Prasyarat 

4.1.2.1. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas menggunakan Chi square tests program 

komputer spss 17 adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

  

Terlihat bahwa probabilitasnya adalah 0.873   > 0.050 dengan demikian data 

yang terkumpul sudah homogen dan layak untuk dipakai untuk penelitian. 

4.1.2.2. Uji Normalitas  

Pengujian Normalitas Test mengunakan tes Kurtosis dan Swekness 

Program Komputer SPSS 17 hasilnya adalah sebagai berikut  :  
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Descriptivesa,b 

 sk2 Statistic Std. Error 

sk1 1 Mean 3.00 1.000

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -9.71  

Upper Bound 15.71  

5% Trimmed Mean .  

Median 3.00  

Variance 2.000  

Std. Deviation 1.414  

Minimum 2  

Maximum 4  

Range 2  

Interquartile Range .  

Skewness . .

Kurtosis . .

2 Mean 2.75 .629

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound .75  

Upper Bound 4.75  
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5% Trimmed Mean 2.78  

Median 3.00  

Variance 1.583  

Std. Deviation 1.258  

Minimum 1  

Maximum 4  

Range 3  

Interquartile Range 2  

Skewness -1.129 1.014

Kurtosis 2.227 2.619

4 Mean 1.50 1.500

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -17.56  

Upper Bound 20.56  

5% Trimmed Mean .  

Median 1.50  

Variance 4.500  

Std. Deviation 2.121  

Minimum 0  

Maximum 3  
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Range 3  

Interquartile Range .  

Skewness . .

Kurtosis . .

a. sk1 is constant when sk2 = 0. It has been omitted. 

b. sk1 is constant when sk2 = 3. It has been omitted. 

4.1.2.3. Uji Linieritas 

Pengujian Linier mengunakan Analisis Chi Square Pearson’s Program 

Komputer SPSS 17 hasilnya adalah sebagai berikut  :  

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15.000a 16 .525 

Likelihood Ratio 15.553 16 .485 

Linear-by-Linear Association 2.070 1 .150 

N of Valid Cases 10   

a. 25 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,10. 

 

Terlihat bahwa probabilitasnya adalah 0,525 > 0.05 dengan demikian data 

yang terkumpul sudah linier dan layak untuk dipakai untuk penelitian. 
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4.2. Analisa Data 

4.2.1.Tes Awal hasil belajar servis bawah bertahap. 

 Dari tes awal yang telah dilaksanakan diperoleh  nilai rata-rata ( X1) 

= 15.89, standar deviasi ( SDx1 ) = 7.11  

Tabel. 4.1. frekuensi tes awal hasil belajar servis bawah jarak bertahap 

(X1). 

x1 

  Frequenc

y Percent

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 1 5.6 5.6 5.6

6.00 1 5.6 5.6 11.1

8.00 1 5.6 5.6 16.7

11.00 2 11.1 11.1 27.8

12.00 1 5.6 5.6 33.3

13.00 1 5.6 5.6 38.9

14.00 1 5.6 5.6 44.4

15.00 1 5.6 5.6 50.0

17.00 2 11.1 11.1 61.1

18.00 1 5.6 5.6 66.7

19.00 1 5.6 5.6 72.2

21.00 1 5.6 5.6 77.8

22.00 1 5.6 5.6 83.3

26.00 2 11.1 11.1 94.4
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28.00 1 5.6 5.6 100.0

Total 18 100.0 100.0  

 

 

Gambar. 4.1. Histrogram  tes awal hasil servis bawah jarak bertahap 

 

4.2.2. Tes Awal servis bawah jarak tetap 

 Dari tes awal yang telah dilaksanakan diperoleh  nilai rata-rata ( Y1) 

= 15.89 dan standar deviasi ( SDy1 ) = 7.43 

Tabel. 4.2. Frekuensi   tes awal servis bawah jarak tetap (Y1) 

y1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 1 5.6 5.6 5.6 

6.00 1 5.6 5.6 11.1 

7.00 1 5.6 5.6 16.7 

8.00 1 5.6 5.6 22.2 

12.00 2 11.1 11.1 33.3 
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13.00 1 5.6 5.6 38.9 

14.00 1 5.6 5.6 44.4 

15.00 1 5.6 5.6 50.0 

17.00 1 5.6 5.6 55.6 

18.00 2 11.1 11.1 66.7 

20.00 1 5.6 5.6 72.2 

21.00 1 5.6 5.6 77.8 

22.00 1 5.6 5.6 83.3 

26.00 1 5.6 5.6 88.9 

27.00 1 5.6 5.6 94.4 

28.00 1 5.6 5.6 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

 

Gambar 4.2. Histogram tes servis bawah atas jarak tetap 

4.2.3 Test Akhir servis bawah jarak bertahap 

 Dari tes akhir yang telah dilaksanakan diperoleh  nilai  rata-rata ( 

X2) = 22.83,  standar deviasi ( SDx2 ) = 5.71 

Tabel 4.3. Frekuensi statistik tes akhir servis bawah jarak bertahap (X2) 
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x2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 15.00 1 5.6 5.6 5.6 

18.00 1 5.6 5.6 11.1 

19.00 2 11.1 11.1 22.2 

21.00 1 5.6 5.6 27.8 

22.00 5 27.8 27.8 55.6 

23.00 3 16.7 16.7 72.2 

26.00 1 5.6 5.6 77.8 

27.00 2 11.1 11.1 88.9 

28.00 1 5.6 5.6 94.4 

32.00 1 5.6 5.6 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

Gambar 4.2. Histogram tes servis bawah atas jarak bertahap 
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4.2.4 Test Akhir servis bawah jarak tetap 

Dari tes awal yang telah dilaksanakan diperoleh  nilai  rata-rata ( Y2) 

= 17.78 dan standar deviasi ( SDx1 ) = 6.89. 

Tabel 4.4. Frekuensi Statistik  tes akhir servis bawah jarak tetap (Y2) 

y2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10.00 1 5.6 5.6 5.6 

12.00 1 5.6 5.6 11.1 

13.00 2 11.1 11.1 22.2 

16.00 2 11.1 11.1 33.3 

17.00 1 5.6 5.6 38.9 

18.00 1 5.6 5.6 44.4 

20.00 1 5.6 5.6 50.0 

21.00 4 22.2 22.2 72.2 

22.00 2 11.1 11.1 83.3 

23.00 1 5.6 5.6 88.9 

24.00 1 5.6 5.6 94.4 

27.00 1 5.6 5.6 100.0 

Total 18 100.0 100.0  
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Gambar 4.4. Histogram tes akhir servis bawah jarak tetap 

 

4.3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis kedua kelompok latihan di atas menggunakan teknik 

statistik uji-t antara tes servis bawah jarak bertahap ( X2 ) dan servis bawah jarak 

tetap ( Y2 ) dari kedua kelompok diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4.5. Perbedaan hasil kedua eksperimen 

No X No Y 

1 MX2 = 22.83 1 MY2 = 17.78 

2 SDX2 = 5.71 2 SDY2 = 6.85 

3 SDMx1= 1.82 3 SDMy1= 1.79 

4 SDMx2= 1.39 4 SDMy2= 1.66 

 

Dari kedua data kelompok tersebut diperoleh standar kesalahan beda mean 

(SDbm) Sebesar 2.16 dari hasil perhitungan tersebut diperoleh t-hitung ( th ) 

sebesar 2,34. 
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Selanjutnya dicari nilai t-tabel ( tt ) pada taraf kepercayaan ( a ) 0,05 

menunjukan angka 2,042. Sehingga diperoleh nilai t-hitung (2, 34) lebih besar 

dari t-tabel ( 2, 042 ) dengan hasil tersebut maka Ho ditolak. 

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

hipotesis penelitian ( Hi ) diterima. Jadi membuktikan bahwa hipotesis penelitian ( 

Hi ) diterima. Jadi membuktikan secara stastistik bahwa hasil belajar servis bawah  

jarak bertahap lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar servis bawah  jarak 

tetap terhadap kemampuan passing atas pada siswa putra kelas IV dan V SD 

Negeri Pemaron 01 Brebes  Tahun Pelajaran 2008 / 2009. 

 

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan uji hipotesis penelitian yang telah dilakukan di peroleh 

kesimpulan bahwa : 1.) “ Terdapat perbedaan Pengaruh Hasil Belajar servis 

bawah antara jarak bertahap Terhadap hasil belajar servis bawah jarak tetap dalam 

permainan Bola Voli pada siswa putra kelas IV dan V SDN  Pemaron 01 Brebes  

Tahun Pelajaran 2008/2009.  2.) Berdasarkan perhitungan uji t terbukti bahwa 

perbedaan angka 0.3 (2.34 > 2.04)  cukup berarti untuk mengatakan bahwa hasil 

belajar servis bawah jarak bertahap lebih baik dari pada hasil belajar servis bawah 

jarak tetap karena menujukkan perbedaan secara signifikan. 

Hasil-hasil penelitian ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain : 
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4.4.1 Latihan 

 Fox (1988) Bahwa latihan  yang teratur, sistematik dan berkesinambungan 

yang tertuang dalam suatu program latihan, dalam hal ini latihan servis bawah 

antara jarak bertahap dan jarak tetap sama-sama dilakukan secara teratur, jadi 

sama-sama bisa meningkatkan keterampilan passing atas. 

4.4.2 Beban Latihan  

 Bahwa dalam suatu latihan sesuai dengan prinsip-prinsip latihan tentu 

harus ada beban. Dimana antara kedua metode latihan tersebut masing-masing 

metode yaitu latihan servis bawah antara jarak bertahap dan jarak tetap 

mempunyai beban yang berbeda perhatikan bahwa : 

 Pembelajaran Servis Bawah 

Jarak Bertahap Jarak  Tetap 

1. Frekuensi : Jumlah Repetisi dan 

set bola yang dipassing sama 

banyaknya 

2. Keajegannya relatif kecil karena 

harus menyesuaikan dengan 

jarak kekuatan otot lengan 

semakin lama semakin kuat 

3. Karena Belajar gerak servis 

bawah jarak bertahap bersifat 

dinamis  dapat mempengaruhi 

1. Frekuensi : Jumlah Repetisi bola 

dan jumlah set sama dengan 

kelompok jarak bertahap 

2. Relatif lebih ajeg, karena 

dilakukan dengan jarak yang 

sama maka kekuatan otot lengan 

tetap tidak terlatih 

3. Belajar gerak servis bawah jarak 

tetap bersifat statis dapat 

mempengaruhi motivasi belajar 
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motivasi belajar siswa karena 

selalu terjadi perubahan 

4. Siswa termotivasi untuk terus 

melakukan latihan karena latihan 

berjenjang dari tingkat yang 

mudah ketingkat yang sulit 

5. Bentuk instrumen tes : ada 

kesamaan antara instrumen 

dengan bentuk latihan. 

melakukan servis bawah 

 

4. Kejenuhan dapat mempengaruhi 

motivasi siswa karena terus 

menerus belajar servis bawah 

dengan jarak yang sama 

5. Bentuk instrumen tes : ada 

kesamaan antara instrumen 

dengan bentuk latihan. 

 

Dari uraian tersebut diatas  hasil belajar servis bawah jarak bertahap lebih 

baik dibandingkan dengan hasil belajar servis bawah jarak tetap. Ini 

dimungkinkan karena jarak latihan yang berubah-ubah, membuat siswa tidak 

jenuh dalam berlatih, disamping kekuatan otot lengan semakin bertambah dan 

dalam permainan bola voli mini yang sesungguhnya pemain dalam memainkan 

bola jarak bola yang harus disajikan selalu berubah-ubah sehingga latihan servis 

bawah  jarak bertahap dapat dipraktekkan dipermainan bola voli pula sedangkan 

pada kelompok hasil belajar jarak tetap tingkat keakurasian dalam memasing bola 

lebih baik, akan tetapi kekuatan otot lengan mereka kurang baik dibandingkan 

kelompok jarak bertahap. 
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4.4.3. Motivasi 

 Dengan pemberian latihan yang bertahap memberikan semangat kepada 

siswa yang memiliki kekuatan otot lengan yang kurang kuat untuk menyiapkan 

kekuatan otot dari latihan yang ringan ke latihan yang lebih berat, dari bentuk 

latihan yang diberikan kepada siswa memberikan latihan yang mudah terlebih 

dahulu kemudian meningkat ke latihan yang lebih sulit, siswa akan termotivasi 

terus untuk berlatih, karena dirinya belum dapat mencapai target yang ditentukan 

dan setiap kali kali latihan selalu disodorkan dengan bentuk-bentuk latihan yang 

baru. 

 Servis bawah jarak tetap membuat siswa yang memiliki kekuatan otot 

lengan kurang akan terbebani harus dapat melakukan servis bawah padahal 

kekuatan otot lengannya belum memadai untuk melakukan servis bawah yang 

sesungguhnya, bagi siswa yang sudah bisa akan bosan dengan bentuk latihan yang 

itu-itu saja, kejuenuhan akan menghinggapi kelompok ini karena bentuk latihan 

yang sama dari satu latihan sampai dengan latihan terakhir. 

4.4.4.  Faktor kesungguhan hati. 

 Kesungguhan hati setiap siswa coba tidak sama sehingga hal ini dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Untuk itu maka peneliti telah berupaya agar siswa 

coba bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran servis bawah, antara lain 

dengan cara sebagai berikut : (1) Memberi motivasi dengan rangsangan hadiah , 

makanan dan minuman, (2) Mengawasi dan mengontrol jalannya pembelajaran 

secara ketat, (3) Memberikan penjelasan tentang materi latihan dan mengarahkan 
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untuk menjaga agar faktor-faktor yang menghambat pembelajaran servis bawah 

dapat di kendalikan. 

4.4.5. Faktor kemampuan siswa coba. 

 Masing-masing mempunyai kemampuan dasar yang berbeda dalam 

memahami  penjelasan dan demonstrasi dari peneliti, sehingga kemungkinan 

melakukan kesalahan masih ada. Untuk itu peneliti selalu mengadakan koreksi 

secara langsung kepada siswa coba yang melakukan kesalahan maupun koreksi 

secara umum setelah melakukan kegiatan pembelajaran servis bawah. 

4.4.6. Faktor keinginan siswa diluar kegiatan pembelajaran. 

 Faktor kegiatan diluar kegiatan pembelajaran sulit diawasi, sehingga 

peneliti memberi pengertian agar tidak melakukan kegiatan yang sama diluar 

dengan tujuan untuk menghindari porsi latihan yang berbeda dengan siswa coba 

yang lain. 

4.4.7. Faktor materi pembelajaran . 

 Materi pembelajaran yang telah terprogram merupakan faktor yang 

penting untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Peneliti berusaha menjelaskan 

tahap demi tahap dan melakukan demonstrasi cara melakukan pembelajaran servis 

bawah bola voli dengan teknik yang benar. Kepada siswa coba yang kurang jelas 

diberi kesempatan untuk bertanya. 
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4.4.8. Faktor alat 

 Alat yang digunakan dipersiapkan selengkap mungkin sebelum 

pelaksanaan pembelajaran dimulai untuk menunjang kelancaran pada setiap 

pertemuan. 

4.4.9. Faktor kejenuhan  

 Melakukan kegiatan pembelajaran dengan materi yang sama dalam satu 

minggu tiga kali pertemuan dengan beban yang semakin meningkat tentu akan 

menimbulkan kejenuhan. Untuk itu peneliti memberi variasi setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran yang utama siswa coba melakukan bermain bola voli yang 

dimodivikasi, yaitu bola hanya boleh dimainkan dengan bentuk pasing bawah 

termasuk ketika servis juga harus dilakukan dengan gerakan pasing bawah. 



 

47 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan :  

1) Ada Perbedaan antara hasil belajar servis bawah jarak bertahap dengan hasil 

servis bawah  jarak tetap. 

2) Hasil belajar servis bawah jarak bertahap lebih baik dibandingkan hasil 

belajar servis bawah jarak tetap terhadap ketepatan servis bawah pada siswa 

putra kelas IV dan V SD Negeri Pemaron 01 Brebes  Tahun Pelajaran 2008 / 

2009. 

 

5.2. Saran-saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka disarankan kepada : 

1) Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  

Kepada Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan agar dalam 

pemberian materi pelajaran khususnya tentang bola voli mini agar lebih 

banyak mempelajari metode-metode belajar bola voli mini dan menerapkan 

kepada siswa metode mengajar mana yang paling mudah dipelajari dan 

diserap oleh siswanya.  
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2) Pelatih  

Kepada Pelatih khususnya pelatih bola voli adalah untuk meningkatkan hasil 

belajar bola voli khususnya servis bawah bola voli mini, selain program 

latihan yang telah baku perlu adanya bentuk-bentuk pembelajaran yang 

bervariasi diantaranya belajar servis bawah dengan jarak bertahap, selain itu 

didalam pembelajaran tidak hanya frekuensi atau kuantitas yang diperlukan 

tetapi kualitas harus diutamakan dan harus dilakukan secara 

berkesinambungan. 

3) Materi bola voli mini yang disampaikan kepada peserta didik harus diberikan 

dengan mempertimbangkan faktor keinginan bergerak siswa sehingga siswa 

tertarik untuk mengikuti materi bola voli mini serta tidak takut sakit 

memasing bola. 
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Lampiran 7 

Program Pembelajaran Servis Bawah 

 

Pert Hari Tanggal Uraian Kegiatan 
Eksperimen 1 Eksperimen 2 

1 Kamis, 28-05-09 Test Awal Test Awal 
2 
3 
4 

Senin, 1-06-09 
Rabu, 3-06-09 
Jumat, 5-06-09 

1. Pengantar  
2. Latihan 

Pendahuluan  
3. Latihan Inti  

Servis 
TanganBawah jarak 
2m  
Repetisi : 3 x 
Set : 3 x 
Istirahat antar set : 
1 Menit 

4. Penutup 

1. Pengantar  
2. Latihan Pendahuluan  
3. Latihan Inti  

Servis TanganBawah 
jarak 6m  
Repetisi : 3 x 
Set : 3 x 
Istirahat antar set: 
1Menit 

4. Penutup 

5 
6 
7 

 

Senin, 8-06-09 
Rabu, 10-06-09 
Jumat, 12-06-09 

1. Pengantar  
2. Latihan 

Pendahuluan  
3. Latihan Inti  

Servis 
TanganBawah jarak 
2m  
Repetisi : 4 x 
Set : 3 x 
Istirahat antar set : 
1 Menit 

4. Penutup 

1. Pengantar  
2. Latihan Pendahuluan  
3. Latihan Inti  

Servis Tangan 
Bawah jarak 6m  
Repetisi : 4 x 
Set : 3 x 
Istirahat antar set : 
1Mnt 

4. Penutup 
 

8 
9 
10 
 

Senin, 15-06-09 
Rabu, 17-06-09 
Jumat, 19-06-09 

1. Pengantar  
2. Latihan 

Pendahuluan  
3. Latihan Inti  

Servis 
TanganBawah jarak 
2m  
Repetisi : 5 x 
Set : 3 x 
Istirahat antar set : 
1 Menit 

4. Penutup 

1. Pengantar  
2. Latihan Pendahuluan  
3. Latihan Inti  

Servis Tangan 
Bawah jarak 6m  
Repetisi : 5 x 
Set : 3  x 
Istirahat antar set: 1 
Mnt 

4. Penutup 
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11 
12 
13 

Senin, 22-06-09 
Rabu, 24-06-09 
Jumat, 26-06-09 

1. Pengantar  
2. Latihan 

Pendahuluan  
3. Latihan Inti  

Servis 
TanganBawah jarak 
2 m  
Repetisi : 6 x 
Set : 3 x 
Istirahat antar set : 
1 Menit 

4. Penutup 

1. Pengantar  
2. Latihan Pendahuluan  
3. Latihan Inti  

Servis Tangan 
Bawah jarak 6 m  
Repetisi : 6 x 
Set : 3 x 
Istirahat antar set : 1 
Mnt 

4. Penutup 

14 
15 
16 

Senin, 29-06-09 
Rabu, 1-07-09 
Jumat, 3-0-09 

1. Pengantar  
2 Latihan 

Pendahuluan  
3. Latihan Inti  

Servis 
TanganBawah jarak 
2m  
Repetisi : 7 x 
Set : 3 x 
Istirahat antar set : 
1 Menit 

4. Penutup 

1. Pengantar  
2. Latihan Pendahuluan  
3. Latihan Inti  

Servis Tangan 
Bawah jarak 6m  
Repetisi : 7 x 
Set : 3 x 
Istirahat antar set : 1 
Mnt 

4.   Penutup 

17 
18 
19 

Senin, 6-07-09 
Rabu, 8-07-09 
Jumat, 10-07-09 

1.   Pengantar  
2. Latihan 

Pendahuluan  
3. Latihan Inti  

Servis 
TanganBawah jarak 
2m  
Repetisi : 8 x 
Set : 3 x 
Istirahat antar set : 
1 Menit 

4. Penutup 

1. Pengantar  
2. Latihan Pendahuluan  
3. Latihan Inti  

Servis Tangan 
Bawah jarak 6m  
Repetisi : 7 x 
Set : 3 x 
Istirahat antar set : 1 
Mnt 

4.   Penutup 

20 Sabtu, 11-07-09 Test Akhir Test Akhir 

 

 Keterangan : 

1. Waktu Latihan   : Pukul 15.00 – 17.00 WIB  

2. Tempat    : Lapangan bola voli SDN Pemaraon 01 Brebes  
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3.   Sarana Prasarana  :    1. Bola volli mini 10 buah 

       2. Peluit 

       3. Stop Watch 

       4. Net 

       5. Rol Meter 

       6. Alat Tulis menulis untuk mencatat 
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Lampiran 8 

Hasil Tes dan Analisa Data Servis bawah jarak bertahap 

Tabel tes awal (X1) dan tes Akhir (X2) 

Kemampuan servis bawah jarak bertahap 

No Tes Awal Tes Akhir 

1 28 28 

2 26 32 

3 26 27 

4 22 22 

5 21 27 

6 19 23 

7 18 23 

8 17 22 

9 17 19 

10 15 22 

11 14 23 

12 13 26 

13 12 22 

14 11 14 

15 11 19 

16 8 22 

17 6 21 

18 2 18 

Σ 286 411 
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Tabel pengolahan data 

Tes awal (X1) dan tes akhir (X2) kemampuan servis bawah jarak bertahap 

1. Mencari Mean atau rata-rata 

 

MX1 =                =                = 15.89 

 
 

Mx2 =                 =                = 22.83 
 
 
2. Mencari Standar Deviasi (SD) 

 
 
SDx1 =                  =                    = √56.11 = 7.49 
 
 
 
 
SDx2 =                  =                    = √32.59 = 5.71 

 
 
 
3. Mencari Kesalahan Mean SDMx 

 
SDMx1 =                    =                   =                 =                     = 1.82 

 
 
 
 
 

SDMx2 =                  =                     =                   =                  = 1.39 
 
 
 
 
 
 
4. Mencari Koefisien korelasi (r)  
 

rx1x2 =       Σx1x2              =               586.55      =      586.55                 

ΣX1 
N 

286 
18

ΣX2 
N 

411 
18

Σx12 
N 

1010.0 
18

Σx22 
N 

586.73 
18

SDx1 

√N-1 

7.49 

√18-1 

7.49 

√17 

7.49 

4.12 

SDx2 

√N-1 

5.71 

√18-1 

5.71 

√17 

5.71 

4.12 
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       √ ( Σx12) . (Σx22) √  (1010.0) . (586.73)         √  592597.3 

 

  = 586.55  = 0,76 

     769.80 

5. Mencari Nilai standar beda Mean SDbm 

 

SDbm =  √ (SDmx1)2 + (SDmx2)2 – 2rx1x2 (SDmx1).(SDmx2) 

 

SDbm =  √ (1.82)2 + (1.39)2 – (2. 0,76  (0.54).(0.37) 

 

SDbm =  √ (3.31) + (1.93) –  (3.84) 

 

SDbm = √ 5.24 – 3.84   = √ 1.4          = 0.37 

 

6. Mencari t hitung (th)dengan rumus 

 

th =                             =                            =                          = 5.88 

 

7. Mencari t tabel pada taraf signifikan 0.05 

dk = n-1 

= 18 – 1 = 7 ( t tabel 2.110) 

Jadi th  > tt 

5.88 > 2.080 

Kesimpulan  

Setelah diberi latihan servis bawah jarak bertahap maka hasil belajar servis 

bawah mengalami peningkatan yang berarti. 

 

 

MX1 – MX2 
SDbm 

15.89 – 22.83
1.18

6.94
1.18
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Lampiran 9 

Hasil Tes dan Analisa data servis bawah jarak bertahap 

Tabel tes awal (Y1) dan tes Akhir (Y2) 

Kemampuan servis bawah jarak tetap 

No Tes Awal Tes Akhir 

1 28 27 

2 27 22 

3 26 24 

4 22 21 

5 21 23 

6 20 21 

7 18 20 

8 18 18 

9 17 17 

10 15 22 

11 14 16 

12 13 21 

13 12 13 

14 12 12 

15 8 10 

16 7 21 

17 6 16 

18 2 13 

Σ 286 337 
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Tabel pengolahan data 

Tes awal (X1) dan tes akhir (X2) kemampuan servis bawah jarak bertahap 

1. Mencari Mean atau rata-rata 

 

MY1 =                =                = 15.78 

 
 

MY2 =                 =                = 17.78 
 
 
2. Mencari Standar Deviasi (SD) 

 
 
SDy1 =                  =                          = √54.37 = 7.37 
 
 
 
SDy2 =                  =                    = √46.98 = 6.85 

 
 
 
3. Mencari Kesalahan Mean SDMy 

 
SDMy1 =                    =                   =                 =                     = 1.79 

 
 
 
 
 

SDMy2 =                  =                     =                   =                  = 1.66 
 
 
 
 
 
 
4. Mencari Koefisien korelasi (r)  
 

ry1y2 =       Σy1y2              =               822.25      =      822.25                

       √ ( Σy12) . (Σy22) √  (978.60) . (845.60)         √ 827504.16 

ΣY1 
N 

284 
18

ΣY2 
N 

320 
18

Σy12 
N 

978.60 
18

Σy22 
N 

845.60 
18

SDy1 

√N-1 

7.37 

√18-1 

7.37 

√17 

7.37 

4.12 

SDy2 

√N-1 

6.85 

√18-1 

6.85 

√17 

6.85 

4.12 
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  = 822.25  = 0,90 

     909.67 

5. Mencari Nilai standar beda Mean SDbm 

 

SDbm =  √ (SDmy1)2 + (SDmy2)2 – 2ry1y2 (SDmy1).(SDmy2) 

 

SDbm =  √ (1.79)2 + (1.66)2 – 2. 0,90 (1.79).(1.66) 

 

SDbm =  √ (3.20) + (2.76) –  (5.35) 

 

SDbm = √ 5.96 – 5.35   = √ 0.61         = 0.78 

 

6. Mencari t hitung (th) dengan rumus 

  

th =                             =                        =                         = 2.56 

 

7. Mencari t tabel pada taraf signifikan 0.05 

dk = n-1 

= 18 – 1 = 17 ( t tabel 2.110) 

Jadi th  > tt 

2.56 > 2.080 

 

Kesimpulan  

Setelah diberi latihan servis bawah jarak tetap  maka hasil belajar servis 

bawah mengalami peningkatan yang berarti. 

 

 

 

My1 – My2 
SDbm 

15.78 ‐17.78 
0.78

2.00 
0.78
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Lampiran 9 

 

Pengolaan data hasil tes akhir dan analisa data servis bawah  jarak tetap dan 

bertahap 

 

Tes akhir hasil belajar servis bawah jarak bertahap (X2) 

Tes akhir hasil belajar servis bawah jarak tetap (Y2) 

 

No Statistik Kelompok X2 Kelompok Y2 
1 Mean (M) 22.83 17.78 
2 Standar Deviasi (SD) 5.71 6.85 
3 Standar Error(SDm) 1.39 1.66 

 

2. Mencari nilai standar beda mean 

 

 SDbm  =  √ (SDmx12)2 + (SDmy2)2  

 

   = √ (1.39)2 + (1.66)2  

 

 = √ (1.93) + (2.76) 

 

= √ 4.69 

= 2.16 

3. Mencari t hitung (th) dengan rumus 

 

th =                            =                        =                         = 2.34 

 

8. Mencari t tabel pada taraf signifikan 0.05 

dk = Nx + Ny -2 

= 17 + 17 – 2 = 32 ( t tabel 2.042) 

MX2 – My2 
SDbm 

22.83  ‐ 17.78
2.16

5.05 
2.16
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Jadi th  > tt 

2.34 > 2.042 

 

Kesimpulan  

 Hasil belajar servis bawah jarak bertahap lebih efektif dibandingkan 

dengan hasil belajar servis bawah jarak tetap 
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Lampiran 10 

 

Persiapan Tes Awal dan Pembelajaran Servis Bawah 

 
 

Gambar Guru menjelaskan pelaksanaan tes awal 
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Gambar Tes awal Servis Bawah 

 
 

Gambar lapangan  servis bawah jarak bertahap 
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Gambar Lapangan tes servis bawah bola voli mini 

 
 

 

Gambar Persiapan servis bawah jarak 2 meter 
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Gambar Pelaksanaan servis bawah jarak 4 meter 

 
 

 

Gambar Persiapan  siswa melakukan servis bawah jarak 6 meter 
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Gambar siswa sedang melakukan servis bawah jarak 6 meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar siswa sedang melakukan servis bawah jarak 6 meter 

 


