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ABSTRAK 
 

Ary Susanto (2009) : “Pengaruh Latihan Servis Floating Dan Servis Top spin 
Terhadap Ketepatan Servis Dalam Permainan Bolavoli Pada Siswa Putra 
Ekstrakurikuler MAN 1 Semarang 2009”. 
 
 Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah ada 
perbedaan antara latihan servis floating dan servis top spin terhadap ketepatan 
servis dalam permainan bolavoli putra ekstrakurikuler MAN 1 Semarang tahun 
2009? 2.Manakah yang lebih tepat sasaran antara hasil latihan teknik servis 
floating dan teknik servis top spin terhadap ketepatan servis dalam permainan 
bolavoli putra ekstrakurikuler MAN 1 Semarang tahun 2009 ? Tujuan Penelitian 
ini adalah untuk mengetahui: 1) Apakah ada perbedaan latihan servis floating dan 
servis top spin terhadap ketepatan servis dalam permainan bolavoli putra 
ekstrakurikuler di MAN 1 Semarang tahun 2009. 2) Mengetahui manakah yang 
lebih tepat sasaran antara latihan servis floating dengan servis top spin terhadap 
ketepatan servis dalam permainan bolavoli putra ekstrakurikuler di MAN 1 
Semarang Tahun 2009. 
 Metode Penelitian ini yang di gunakan adalah latihan. Populasi penelitianya 
adalah siswa ekstrakurikuler MAN 1 Semarang yang berjumlah 20 siswa. Karena 
jumlahnya 20 siswa maka semua siswa di jadikan subjek. Kemudian dilakukan tes 
awal yaitu tes servis dari AAHPER. Dari tes awal tersebut dilakukan matching 
dengan cara ordinal pairing yaitu hasil tes awal dirangking dari yang tertinggi 
sampai yang terendah kemudian dipasangakan dengan menggunakan metode a-b-
b-a untuk menentukan kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. 
Kelompok eksperimen 1 melakukan latihan servis floating dan eksperimen 2 
melakukan servis top spin. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ketepatan servis pada kelompok 
latihan servis floating lebih tinggi di bandingkan pada kelompok latihan servis top 
spin terbukti dari  nilai t hitung (2,33) < ttabel (2,20). Sebelum  latihan ketepatan 
servisnya 58,5% setelah latihan 14 kali pertemuan mengalami peningkatan 67%. 
Peningkatan ketepatan servis floating mencapai 14,55%. Berbeda dengan latihan 
servis top spin tidak mengalami peningkatan yang signfikan terbukti dari nilai 
thitung = -0,10 < ttabel (2,20). Sebelum dilakukan latihan ketepatan servisnya 
mencapai 57,50% dan setelah latihan topspin menjadi 57,25% atau terjadi 
penurunan sebesar 0,87%. Berdasarkan hasil kajian penelitian ini menunjukkan 
bahwa latihan servis floating lebih efektif untuk meningkatkan ketepatan servis 
permainan bolavoli pada siswa ekstrakurikuler MAN 1 Semarang.  

Saran dari hasil penelitian ini dengan berdasarkan kesimpulan 1) Bagi 
pelatih bolavoli khususnya klub ekstrakurikuler MAN 1 Semarang hendaknya 
dalam memberikan latihan servis dilakukan secara kontinyu dan dengan beban 
yang bertambah. 2) Untuk menguasai teknik servis dengan hasil yang lebih baik 
dan lebih maksimal, sebaiknya menggunakan bentuk latihan servis floating. 4) 
Bagi yang berminat mengadakan penelitian yang serupa hendaknya menggunakan 
sampel yang lebih besar, dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
pertimbangan.  



iii 

PERSETUJUAN 

 

Skripsi ini telah disetujui untuk diajukan kepada Panitia Ujian Skripsi 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 

Hari   : 

Tanggal  : 

 

 

Pembimbing I  Pembimbing II 

 

 

 

Drs. Nasuka, M.Kes Tri Tunggal Setiawan, S.Pd., M.Kes 
NIP. 131485010 NIP. 132169275 
 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan PKLO – FIK 

 

 

 
Drs. Nasuka, M.Kes. 

NIP. 130485010 
 



iv 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Fakultas 

Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang pada: 

Hari   : 

Tanggal : 

 

Panitia Ujian : 

Ketua Panitia     Sekretaris 

 

 

 
Drs. Uen Hartiwan, M. Pd.   Soejadmiko, S. Pd, M. Pd. 
NIP.19530411  198303 1001   NIP. 19720815 199702 1001 
 
 

Dewan Penguji : 
 
 
 
    Drs. Djoko Hartono, M. Kes. 

NIP.131415251 
 
 
 

Drs. Nasuka, M. Kes 
NIP. 19590916 198511 1001 

 
 
 

Tri Tunggal Setiawan, S.Pd, M. Kes 
NIP. 19680302 199702 1001 



v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Motto 

“ Fa’innama’al usriyusron innama’al usriyusro faidza farohtafansob waila 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu pembangunan kehidupan anak dan remaja pada dasarnya di 

arahkan pada peningkatan kualitas anak dan remaja, penambahan bakat dan 

minatnya serta mempunyai kesadaran akan perilaku hidup sehat sehingga menjadi 

sumber daya manusia yang baik dan kwalitas. Untuk mencapai hal itu, banyak 

ragam cara yang ditempuh dan salah satu diantaranya adalah mempunyai 

pembinaan olahraga. Dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga di Indonasia 

perlu terus dilaksanakan pembinaan olahraga sedini mungkin melalui pencarian 

dan pemantauan bakat, pembibitan, pendidikan, dan pelatihan olahraga. Olahraga 

harus diberdayakan baik di lapisan masyarakat maupun lingkungan pendidikan, 

khususnya pembinaan olahraga dikalangan anak-anak  tidak terkecuali anak 

sekolah yang dapat membantu disiplin diri, sportifitas, ketahanan diri dan mental 

yang kuat dalam upaya membangun manusia Indonesia yang unggul dan berdaya 

saing prima. 

Salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada kejuaraan-kejuaraan 

tingkat daerah, nasional ataupun tingkat asia bahkan sampai tingkat dunia adalah 

cabang olahraga bolavoli. Bolavoli merupakan salah satu olahraga di dunia, yang 

paling berhasil, populer, penuh persaingan sekaligus menyenangkan. Gerakan-

gerakannya cepat, menegangkan, dan seru. Bolavoli merupakan gabungan dari 

elemen-elemen penting yang saling tumpang tindih, tapi interaksi dari gabungan 
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tersebut menghasilkan permainan yang unik. Federation Internationale De 

Vollyball atau FIVB telah membuat kemajuan pesat dalam mengadaptasi 

permainan ini, sehingga lebih banyak menarik penonton. Seni dalam permainan 

bolavoli terlihat dari pemain yang sudah menguasai teknik tinggi hingga 

menyerupai akrobatik dengan pukulan-pukulan dan tipu muslihat yang indah serta 

mempesona para penonton yang menyaksikannya, dengan adanya tuntutan 

prestasi yang tinggi, maka perlu dilakukan cara latihan yang efektif dan efisien, 

terutama dalam memberikan latihan teknik dasar pada atlet pemula sehingga akan 

terbentuk atlet yang mempunyai teknik dasar yang baik.  

Menurut peraturan permainan bolavoli (2005:1) bahwa bolavoli dimainkan 

oleh 2 tim dalam satu lapangan yang dipisahkan oleh sebuah net. Tujuan dari 

permainan ini adalah melewatkan bola di atas net agar dapat jatuh menyentuh 

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

tim dapat memainkan 3 pantulan untuk mengembalikan bola (selain perkenaan 

blok). Dalam permainan bolavoli angka yang di kumpulkan dalam satu set adalah 

25 angka kecuali set ke 5 yaitu 15 angka dengan selisih angka minimal dua. Pada 

keadaan angka 24 – 24 permainan dilanjutkan hingga mencapai selisih dua angka. 

Pertandingan dimenangkan oleh tim yang memenangkan tiga set, pada keadaan 2 

– 2, set penentuan adalah set ke lima dimainkan hingga angka 15 dengan selisih 

angka minimal 2 angka.  

Atlet bolavoli untuk dapat berprestasi semaksimal mungkin harus dapat 

menguasai teknik dasar permainan bolavoli. Menurut M Yunus (1992:68) 

menyebutkan bahwa teknik-teknik dasar permainan bolavoli meliputi: service,  
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passing, umpan (set up), smash (spike), bendungan (block). Dalam permainan 

bolavoli unsur utama yang penting adalah servis, karena servis merupakan 

pembuka permainan. Tanpa didahului servis dengan mematuhi segala peraturan 

yang berlaku maka permainan tidak dapat dimulai. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Beutelstahl (1986:9) servis adalah sentuhan pertama dengan bola. Demikian 

halnya menurut pendapat M. Yunus (1992:137) yang menyatakan bahwa servis 

merupakan pukulan permulaan untuk memulai pertandingan. Namun sesuai 

dengan perkembangan dan kemajuan cabang olahraga bolavoli maka servis tidak 

lagi hanya sebagai pembuka permainan tapi juga merupakan suatu serangan awal 

untuk mendapatkan nilai agar suatu regu berhasil meraih kemenangan. Ini sesuai 

dengan pernyataan M. Yunus (1992:69) bahwa pada mulanya servis hanya 

merupakan pukulan pembukaan untuk memulai suatu pertandingan sesuai dengan 

kemajuan pertandingan, teknik servis saat ini tidak hanya sebagai pembukaan 

permainan, tetapi jika ditinjau dari sudut taktik sudah merupakan suatu serangan 

awal untuk mendapatkan nilai agar suatu regu berhasil meraih kemenangan. 

Memiliki kecakapan melakukan servis yang baik akan berkesempatan 

memperoleh angka yang lebih besar bagi setiap tim, dan dapat berkesempatan 

untuk memenangkan suatu pertandingan, apalagi jika servis itu dilakukan dengan 

laju bola yang sulit di antisipasi dan terarah akan menjadikan suatu bentuk 

serangan  pertama untuk regu lawan  

Kesempatan sebagai server dalam permainan bolavoli harus digunakan 

sebaik-baiknya untuk melakukan serangan, karena bola yang akan dipukul 

sepenuhnya di bawah kendali server itu sendiri. Hal ini didukung oleh pendapat 
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M.Yunus (1992:137) yang menyatakan kemana saja servis itu diarahkan dan 

seberapa keras pukulan yang diinginkan tergantung pada server itu sendiri tanpa 

dapat dipengaruhi secara langsung oleh lawan. Kedudukan servis sangatlah 

penting karena seorang atlet harus dapat melaksanakan latihan servis yang cukup 

dalam latihan untuk meningkatkan kualitas servis. 

Penempatan bola dalam melakukan servis sangat penting, hal ini dilakukan 

agar dalam penyerangan berhasil dengan baik. Pemain harus mengarahkan servis 

ke daerah yang kosong, dan arah lawan yang pasingnya lemah. Hal ini sesuai 

dengan pendapat M. Yunus (1992:138) bahwa beberapa petunjuk taktik 

melakukan servis, yaitu: (1) arahkan servis kepada lawan yang pasingnya lemah, 

(2) arahkan servis ke daerah yang kosong, (3) arahkan servis ke daerah pojok-

pojok lapangan bagian belakang agar lawan sukar mengarahkan kepada 

pengumpan, (4) lakukan servis dengan teknik yang berganti-ganti pula, agar dapat 

merusak irama permainan lawan, (5) arahkan servis kepada pemain yang baru saja 

membuat kesalahan, (6) arahkan servis diantara 2 orang pemain sebagai penerima 

servis, (7) arahkan servis kepada pemain yang akan memberikan umpan, jika 

pengumpan berada pada posisi belakang yang akan masuk ke depan untuk 

memberikan umpan, (8) arahkan servis kepada pemain yang baru saja masuk 

sebagai pemain pengganti. 

Setiap pemain perlu sekali secara perorangan berusaha meningkatkan dalam 

penguasaan teknik dasar khususnya teknik dasar servis dalam permainan bolavoli 

secara sempurna dan terarah sehingga akan menghasilkan nilai yang akan 

memenangkan pertandingan. Bertolak dari pentingnya peranan servis, diciptakan 
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bermacam-macam teknik dan variasi servis. Pemain dapat melakukan servis 

sesuai dengan kemampuan pemain itu sendiri, ada yang menggunakan servis 

bawah, servis atas, ada juga pemain yang melakukan servis floating. Menurut 

M.Yunus (1992:69) bahwa servis dalam permainan bolavoli dibagi menjadi empat 

jenis, yaitu: (1) servis tangan bawah (underhand service), (2) floating service 

(servis mengapung), meliputi: floating overhand service dan overhand change–up 

service (slider floating overhand), (3) overhand round house service (hook 

service), (4) jump service (servis dengan loncat). 

Menguasai teknik dasar yang sempurna sangat dibutuhkan selama proses 

latihan. Latihan yang baik adalah latihan yang menyenangkan dan memiliki daya 

kreatifitas yang tinggi dalam menciptakan variasi bentuk latihan. Pelatih yang 

menginginkan atlet untuk berprestasi sebaik mungkin akan memberikan program 

latihan yang memberikan beban, baik fisik, teknik ataupun strategi, juga 

melakukan latihan itu secara berulang-ulang dan kontinyu. Seperti dikemukakan 

oleh Rubianto Hadi (2007:55) bahwa berlatih atau latihan adalah suatu proses 

yang sistematis dari berlatih, yang dilakukan secara berulang, dengan menambah 

beban latihan. Pemain bolavoli untuk memperoleh hasil yang optimal dalam 

melakukan latihan perlu diperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh 

seorang pemain antara lain latihan yang spesifik, keseimbangan gizi makanan, 

volume latihan dan frekuensi latihan. Menurut Rubianto Hadi (2007:57) latihan 

berpegang pada prinsip-prinsip latihan sebagai berikut: (1)  prinsip 

individualisme, (2) prinsip variasi latihan, (3) prinsip pedagogik, (4) prinsip 

keterlibatan akif (kegiatan fisik, kegiantan mental), (5) prinsip recovery (6) 
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prinsip pulih asal (reversibility), (7) prinsip pemanasan (warming up), (8) 

pendinginan (cooling down). Latihan bolavoli tidak cukup hanya dilakukan secara 

motorik (gerakan)  tetapi juga dengan metode non-motorik. Metode yang tepat 

akan menghasilkan performa yang optimal dalam menguasai teknik dasar servis. 

Pada permainan bolavoli banyak pemain yang menggunakan servis floating 

dan servis top spin karena kedua servis jenis ini akan menghasilkan pukulan servis 

yang dapat menimbulkan kesulitan bagi penerima servis. Sesuai dengan pendapat 

M.Yunus (1992:69) bahwa floating service adalah jenis servis dimana jalannya 

bola dari hasil pukulan servis itu tidak mengandung putaran. Hasil dari servis 

floating adalah bola berjalan mengapung atau mengambang, sedangkan  servis top 

spin menurut Nuril Ahmadi (2007:22), mempunyai kelebihan yaitu bola bergerak 

dan jatuh dengan cepat.  

Servis floating yang sempurna akan menghasilkan lintasan bola  yang sulit 

diantisipasi oleh penerima servis. Hal ini sesuai dengan pendapat M.Yunus 

(1992:70), kesukaran lawan dalam menerima servis floating ini terletak pada sifat 

jalannya bola yang mengapung dan tidak berjalan dengan satu lintasan lurus, 

kecepatan yang tidak teratur, bola sering melayang ke kiri dan ke kanan atau ke 

atas dan ke bawah, sehingga menimbulkan kesukaran untuk memprediksi arah 

datangnya bola secara tepat, sedangkan servis top spin mempunyai kelebihan 

yaitu bola bergerak dan jatuh dengan tiba-tiba (Nuril Ahmadi, 2007:22). 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penulis ingin 

meneliti latihan servis floating dan servis top spin pada permainan bolavoli 

dengan judul “Perbedaan latihan servis floating dan servis top spin terhadap 
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ketepatan servis dalam permainan bolavoli pada siswa putra ekstrakurikuler MAN 

1 Semarang 2009”. Adapun alasan pemilihan judul diatas adalah sebagai berikut: 

1. Servis floating dan servis top spin merupakan serangan awal yang apabila 

dilakukan dengan baik dapat mematikan regu lawan dan dapat menyulitkan 

serangan lawan. 

2. Penggunaan metode latihan servis floating atau servis top spin sama-sama 

dapat menaikkan prestasi. 

3. Di FIK UNNES Semarang belum ada penelitian yang meneliti masalah ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penguasaan teknik dasar permainan bolavoli merupakan salah satu unsur 

yang penting untuk menentukan menang atau kalahnya suatu regu dalam 

pertandingan. Menurut M. Yunus (1992:68) teknik dasar permainan bolavoli 

adalah servis, passing, umpan (set-up), smash (spike) dan bendungan (block). 

Salah satu teknik dasar yang harus dikuasai oleh pemain bolavoli adalah servis, 

karena servis merupakan serangan pertama dalam suatu permainan. Kecakapan 

servis yang baik akan berkesempatan memperoleh kemenangan dalam suatu 

pertandingan bolavoli, macam-macam servis dalam permainan bolavoli 

diantaranya: servis bawah, servis floating, servis top spin  dan jumping service. 

Dari uraian diatas maka permasalahan yang muncul adalah: 

1. Apakah ada perbedaan antara latihan servis floating dan servis top spin 

terhadap ketepatan servis dalam permainan bolavoli putra ekstrakurikuler 

MAN 1 Semarang tahun 2009? 
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2. Manakah yang lebih tepat sasaran antara hasil latihan teknik servis floating 

dan teknik servis top spin terhadap ketepatan servis dalam permainan bolavoli 

putra ekstrakurikuler MAN 1 Semarang tahun 2009? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan 

untuk:  

1. Mengetahui apakah ada perbedaan latihan servis floating dan servis top spin 

terhadap ketepatan servis dalam permainan bolavoli putra ekstrakurikuler di 

MAN 1 Semarang tahun 2009. 

2. Mengetahui manakah yang lebih tepat sasaran antara latihan servis floating 

dengan servis top spin terhadap ketepatan servis dalam permainan bolavoli 

putra ekstrakurikuler di MAN 1 Semarang Tahun 2009. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Sehubungan dengan judul diatas maka untuk menghindari terjadinya 

penyimpangan dan salah penafsiran dari pokok permasalahan yang di bicarakan 

dalam penelitian ini maka perlu adanya penegasan istilah yang digunakan, istilah-

istilah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Perbedaan 

Menurut Poerwodarminto (1972:48) perbedaan berarti beda atau selisih. 

Dalam penelitian maksud perbedaan adalah untuk mengetahui perbedaan hasil 

antara servis floating dan servis top spin.  
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2. Latihan 

Menurut Rubianto Hadi (2007:55) latihan adalah suatu proses yang 

sistematis dari berlatih, yang dilakukan secara berulang-ulang, dengan beban yang 

semakin bertambah. Latihan yang dimaksud yaitu latihan servis floating dan 

servis top spin. 

3. Floating service 

Menurut M. Yunus (1992:69) floating service adalah jenis servis dimana 

jalannya bola dari hasil pukulan servis itu tidak mengandung putaran. Servis  

floating  yang dimaksudkan yaitu servis yang menghasilkan jalannya bola yang 

tidak mengandung putaran. 

4. Top spin 

Menurut Suharno HP (1984:25-26) Servis top spin adalah servis tenis, 

salah satu dari jenis servis atas dengan lintasan bola berputar ke atas dan cepat 

sehingga sukar diterima lawan dan perkenaan bola di atas dari center bola.  

5. Kemampuan  

Menurut Poerwodarminto (1972:110) Kemampuan adalah kesanggupan; 

kecakapan. Kemampuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah   

kesanggupan atau kecakapan menempatkan bola dalam melakukan servis  floating 

dan servis top spin. 
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1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:  

1. Sumbangan bagi pembina olahraga bolavoli di MAN 1 Semarang untuk 

meningkatkan prestasi khususnya dalam latihan servis floating dan  servis top 

spin. 

2. Bahan perbandingan bagi pembaca untuk mengadakan penelitian tentang 

teknik dasar permainan bola voli. 

3. Pengembangan teknik servis floating dan servis top spin. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 
 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Sejarah Permainan Bolavoli 

Bolavoli sudah dikenal sejak abad pertengahan terutama di negara Romawi. 

Pada tahun 1893 di Jerman, permainan ini dikenal dengan nama “Faust Ball”. 

Dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1895 William G Morgan seorang guru 

pendidikan jasmani pada Young Men Christian Assosiation (Y.M.C.A) di kota 

Hollioke, Massachutsette mencobakan permainan sejenis Faust Ball, Morgan 

menciptakan permainan ini dengan tinggi net 2,16 meter. Pada tahun 1896 setelah 

melihat dasar dari permainan Mintonette adalah memvoli bola hilir mudik 

melewati net, prof. H.T Halsted dari Springfield, Massachutsette. U.S.A. 

mengusulkan nama permainan itu menjadi “Volleyball”. Pada tanggal 18–20 

April 1947 di kota Paris diadakan kongres pertama yang dihadiri oleh 14 negara 

peserta, dan pada waktu itu resmilah berdiri International Volleyball Federation 

atau Federation Internationale De Volleyball (F.I.V.B). Paris ditetapkan sebagai 

kantor pusat F.I.V.B. dan Paul Libaud dari Perancis terpilih sebagai presiden 

F.I.V.B. yang pertama. 

Permainan bolavoli di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1928, dibawa 

oleh guru-guru Belanda yang mengajar di sekolah-sekolah lanjutan (H.B.S. dan 

A.M.S.). Namun pada waktu itu belum populer dikalangan masyarakat. Pada 

zaman penjajahan, tentara Jepang juga banyak memberikan andil dalam 
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memperkenalkan permainan ini kepada masyarakat. Sejak PON II di Jakarta pada 

tahun 1951, sampai sekarang bolavoli termasuk salah satu cabang olahraga yang 

resmi dipertandingkan. Pada tanggal 22 Januari 1955 di Jakarta resmilah 

berdirinya Persatuan Bolavoli Seluruh Indonesia (P.B.V.S.I).  P.B.V.S.I disahkan 

oleh K.O.I. (Komite Olahraga Indonesia) pada bulan Maret 1955 sebagai induk 

organisasi bolavoli yang tertinggi di Indonesia.  

2.1.2 Pengertian Bolavoli 

Menurut PP Bolavoli (2005:1) bahwa bolavoli adalah olahraga yang 

dimainkan oleh 2 tim dalam dalam satu lapangan yang dipisahkan oleh sebuah 

net. Setiap tim terdiri dari 6 pemain inti dan 6 pemain cadangan ditambah seorang 

libero. Tujuan dari permainan ini adalah melewatkan bola di atas net agar dapat 

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

lawan. Setiap tim dapat memainkan 3 pantulan untuk mengembalikan bola (di laur 

perkenaan blok). Bola dinyatakan dalam permainan setelah bola dipukul oleh 

pelaku servis melewati atas net ke daerah lawan. Permainan dilanjutkan hingga 

bola menyentuh lantai, bola keluar atau salah satu tim gagal mengembalikan bola 

secara sempurna. 

Dalam permainan bolavoli tim yang memenangkan sebuah reli memperoleh 

satu angka (rally point system). Apabila tim yang sedang menerima servis 

memenangkan reli, akan memperoleh satu angka dan berhak untuk melakukan 

servis, serta para pemainnya melakukan pergeseran satu posisi searah jarum jam. 

Posisi pemain menghadap ke net dan susunannya sebagai berikut: tiga pemain di 

dekat net adalah pemain baris depan dan terdiri dari posisi 4 (kaki-depan), posisi 3 
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(tengah depan), dan posisi 2 (kanan depan), tiga pemain yang lain adalah pemain 

baris belakang yang terdiri dari posisi 5 (kiri belakang), posisi 6 (tengah 

belakang), dan posisi 1 (kanan belakang). 

2.1.3 Teknik Dasar Permainan Bolavoli  

Teknik adalah suatu proses melahirkan keaktifan jasmani dan pembuktian 

suatu praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti. 

Dalam cabang permainan bolavoli, teknik teknik dasar bolavoli harus betul-betul 

dikuasai terlebih dahulu untuk dapat mengembangkan kualitas prestasi permainan 

bolavoli. Penguasaan teknik dasar permainan bolavoli merupakan salah satu unsur 

yang ikut menentukan kalah atau menangnya suatu regu di dalam suatu 

pertandingan, disamping unsur-unsur yang lain, yaitu kondisi fisik, taktik dan 

mental. Mengingat pentingnya penguasaan teknik dasar bolavoli maka kiranya 

setiap pemain bolavoli secara perorangan harus berusaha meningkatkan teknik 

dasar di dalam permainan bolavoli secara menyeluruh dan sempurna (Suharno, 

H.P,984:11). Menurut M. Yunus (1992:68) teknik adalah cara melakukan atau 

melaksanakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. 

Teknik dalam permainan bolavoli dapat diartikan sebagai cara memainkan bola 

dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan-peraturan permainan yang 

berlaku untuk mencapai sesuatu hasil yang optimal. 

Menurut Agus Margono dkk. (1993:193) bahwa teknik dasar dalam 

permainan bolavoli terdiri dari teknik pass atas, teknik pass bawah, teknik servis, 

teknik smesh atau serangan dan teknik block atau bendungan.  
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Pengusaaan teknik dasar dalam permainan bolavoli merupakan salah satu 

unsur yang turut menentukan menang atau kalahnya suatu regu di dalam suatu 

pertandingan disamping unsur-unsur kondisi fisik, taktik dan mental, seperti yang 

dikemukakan oleh M, Yunus (1992:68) penguasaan teknik dasar permainan 

bolavoli sangat penting mengingat hal-hal sebagai berikut: 1) Hukuman terhadap 

kesalahan teknik memantulkan dan memukul bola dalam peraturan permainan 

bolavoli cukup dominan bila dibandingkan dengan cabang olahraga lainnya. 

Kesalahan-kesalahan teknik itu antara lain membawa, mendorong, dan 

mengangkat bola serta pukulan ganda. 2) Permainan bolavoli adalah permainan 

tempo yang cepat, sehingga waktu untuk memainkan bola sangat terbatas, dan bila 

tidak menguasai teknik dasar yang sempurna akan memungkinkan kesalahan-

kesalahan teknik yang lebih besar. 3) Regu yang saling bertanding dipisahkan 

oleh net sehingga tidak pernah terjadi kontak badan antara pemain yang saling 

berlawanan, hal ini memudahkan wasit mengawasi kesalahan teknik yang 

dilakukan para pemain. 4) Untuk mengembangkan teknik-teknik yang tinggi 

hanya dimungkinkan jika teknik dasar dikuasai dengan sempurna. 

Lebih lanjut menurut M. Yunus (1992:68): teknik dasar dari permainan 

bolavoli adalah sebagai berikut: 1. service, 2. passing, 3. umpan (set-up), 4. smash 

(spike), dan 5. bendungan (block). 

2.1.4 Tinjauan Teknik Dasar Servis  

Servis adalah sentuhan pertama dengan bola. Sekarang ini servis tidak lagi 

diartikan sebagai penyajian bolavoli saja tetapi diartikan sebagai serangan yang 

pertama dalam suatu modal pertandingan. Permainan bolavoli tanpa didahului 



15 
 

 

servis dengan mematuhi segala peraturan yang berlaku maka permainan tidak 

dapat dimulai seperti dikemukakan oleh Beutelstahl (1986:9) bahwa service 

adalah sentuhan pertama dengan bola. Menurut Maryanto (1993:114) servis 

adalah pukulan bola yang dilakukan pada awal permainan atau setelah terjadinya 

suatu kesalahan oleh salah satu tim, dilakukan dari daerah belakang garis 

lapangan melampaui net kedaerah lawan. Sejalan dengan kemajuan bolavoli  

maka arti servis berubah. Pada jaman sekarang ini servis bukan lagi sebagai 

pukulan pembukaan atau sekedar menyajikan bola tetapi sudah menjadi serangan 

yang pertama kali bagi regu yang melakukan servis (Suharno.H.P, 1984:24). 

Sejalan dengan pendapat M.Yunus (1992:69) bahwa servis merupakan pukulan 

permulaan untuk memulai suatu permainan yang ditinjau dari segi taktik, servis 

merupakan serangan awal. 

Secara teknik, pukulan servis harus memungkinkan adanya variasi. Pukulan 

servis hendaknya harus: 1) .Menyakinkan: Pukulan harus yakin akan keberhasilan 

servis, karena servis yang tepat dapat merintis jalan untuk meraih angka. 2) 

Terarah: servis yang salah akan kehilangan kesempatan meraih angka, maka bola 

harus diarahkan dengan tepat, penguasaan pukulan servis yang terarah merupakan 

suatu unsur yang sangat penting dalam taktik. Setiap pemain harus dapat 

mengarahkan bola secara praktis, untuk itu maka bola sevis diarahkan ke bidang 

yang kosong di lapangan lawan, yaitu dekat net, di penjuru belakang, atau diantara 

dua pemain, bola servis diarahkan kepada pemain yang jelek daya terimanya, 

pengumpan atau pemain yang baru saja melakukan kesalahan, mengubah arah 

teknik servis misalnya dengan servis panjang ke pendek, arah kiri belakang ke 



16 
 

 

kanan belakang, jalanya bola tinggi ke rendah dan sebagainya. 3) Keras: Pukulan 

servis yang keras dapat merupakan unsur yang mengejutkan bagi pihak lawan 

yang berupa serangan dan di mungkinkan menghasilkan suatu perolehan angka 

atau pindah servis karena bola kurang keras dan bola keluar lapangan permaianan. 

Maka di usahakan agar pukulan bola masuk di lapangan permaian lawan. 4) 

Jalanya bola menyulitkan: Pukulan servis dengan bola yang benar (spin) atau 

sama sekali bola tidak berputar (float) menyulikan pihak lawan untuk 

mengembalikannya. (M. Maryanto, 1993:114-115)       

M. Yunus (1992:69) mengatakan bahwa ada bermacam-macam teknik dari 

variasi servis dalam permainan bolavoli, yaitu: 1) Servis tangan bawah yang 

terdiri atas servis tangan membuka dan servis tangan menggenggam. 2) Servis 

mengambang yang terdiri atas floating overhand servis dan overhand change-up 

servis. 3) Overhand Round Service. 4) Jumping service 

2.1.4.1 Servis tangan bawah (underhand service) 

Servis ini disebut juga servis bawah. Servis ini adalah servis yang sangat 

sederhana dan diajarkan terutama untuk pemula. Gerakanya lebih alamiah dan 

tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Cara melakukanya dengan 

mengayunkan tangan ke belakang lalu di hentakan ke dapan dengan posisi tangan 

di bawah dan servis ini terdiri atas servis tangan membuka dan servis tangan 

menggenggam. 

2.1.4.2 Servis floating (servis mengapung) 

Servis floating adalah jenis servis dimana jalannya bola dari hasil pukulan 

servis itu tidak mengandung putaran sehingga bola berjalan mengapung atau 

mengambang. Servis floating ini populer karena jalanya bola yang mengapung. 
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Ada dua macam servis floating yaitu: floating overhand service dan overhand 

change-up servis atau slider floating service. 

2.1.4.2.1 Floating overhand service  

Floating overhand service adalah salah satu dari dua macam teknik 

floating service, dimana mempunyai ciri-ciri gerakan sebagai berikut 

(M.Yunus,1992:69) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar:1 
Floating overhand service 

(M.Yunus,1992:75) 
 

Keterangan gambar: 
1. Berdiri didaerah servis, menghadap lapangan 
2. Bola dipegang tangan kiri setinggi kepala 
3. Bola dilambungkan didepan atas lebih tinggi dari kepala 
4. Tangan kanan segera bersiap memukul bola 
5. Siku ditekuk untuk memberi tekanan pada saat pukulan 
6. Bola dipukul pada bagian tengah belakang, pergelangan tangan harus 

difiksir atau dikakukan 
 

Pelaksanaan servis ini adalah: 1) Sikap permulaan: Berdiri di daerah servis 

menghadap ke lapangan. Bagi yang tidak kidal kaki kiri sebelah depan dan jika 

kidal  posisi sebaliknya. Bola dipegang tangan kiri setinggi kepala, tangan kanan 

membuka atau boleh menggenggam, awalan ini berguna untuk memperoleh posisi 
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awal yang mantap untuk melakukan servis 2) Gerakan pelaksanaanya: Bola 

dilambungkan di depan atas lebih tinggi dari kepala, tangan kanan segera 

memukul bola pada bagian tengah belakang dari bola. Gaya yang mengenai bola 

harus berjalan memotong garis tengah bola, untuk menghindari dari terjadinya 

putaran pada bola pergelangan tangan harus dikakukan. 3) Gerakan lanjutan:  

lengan pemukul harus segaris dengan gaya yang di hasilkan atau di dorong ke 

depan. Jika pukulan dilakukan dengan cepat dapat dilakukan tanpa follow trough. 

(M.Yunus,1992:70) 

2.1.4.2.2 Overhand change-up servis atau slider floating service. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 
Floating change-up servis 

(M.Yunus,1992:76) 

Keterangan gambar: 
1. Berdiri di daerah servis, menghadap kesamping lapangan 
2. Langkah kaki kiri kesamping, lambungkan bola di depan pundak kiri 
3. Tangan kanan diluruskan ke bawah untuk persiapan memukul bola 
4. Kemudian ayunkan lengan kanan dengan gerak melingkar kearah bola 

sambil memindahkan beratbadan kekiri 
5. Perkenaan tangan dengan bola berada didepan pundak kiri dan lengan 

dalam keadaan lurus 
6. Setelah mengenai bola, gerakan lengan dibawah lurus ke depan, segera 

pindahkan berat badan kedepan dan segera masuk lapangan 
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Gerakan teknik ini adalah (M. Yunus,1992:70): 1) Sikap peremulaan: 

Berdiri di daerah servis, menghadap kesamping lapangan kaki kiri di depan bagi 

yang tidak kidal, bagi yang kidal sebaliknya, bola dipegang tangan kiri setinggi 

kepala, tangan kanan menggenggam. 2) Gerakan pelaksanaan: Langkah kaki kiri 

ke samping lambungkan bola di depan pundak kiri, kemudian ayunkan lengan 

kanan dengan gerak melingkar kearah bola sambil memindahkan berat badan 

kekiri, perkenaan tangan dengan bola berada di depan pundak kiri dan lengan 

dalam keadaan lurus. Gerakannya adalah dengan bola berada di depan pundak kiri 

dan lengan dalam keadaan lurus. 3) Gerakan lanjutan: Setelah lengan mengenai 

bola, gerakan lengan dibawa lurus kedepan, segera pindahkan berat badan ke 

depan dan segera masuk kelapangan untuk mengatur posisi siap menerima bola 

serangan dari lawan (m.Yunus,1992:70).  

 
2.1.4.3 Overhand Round-haus Service (hook service) 

Servis jenis ini disebut juga servis cekis ( Suharno HP,1984:27) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 

Overhand Round-haus Service (hook service) 
(M.Yunus,1992:77) 
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      Keterangan gambar 
1. Berdiri menyamping badan, kaki terbuka selebar pundak, kedua tangan 

memegang bola 
2. Lambungkan bola di atas pundak kanan di atas lengan yang akan memukul 

bola 
3. liukkan badan kearah kanan dan lutut ditekuk 
4. Kemudian ayunkan tangan ke arah bola dengan gerakan melingkar secepat 

mungkin, telapak tangan dalam keadaan terbuka 
5. Pada waktu telapak tangan mengenai bola lengan dalam keadaan lurus 
6. Lanjutkan gerakan tangan melingkar kearah kiri dan pindahkan berat 

badan ke kaki kiri kemudian segera diikuti gerakan melangkah kaki kanan 
kearah lapangan   

 
Gerakan urutanya adalah: 1) Sikap Permulaan: Berdiri menyamping badan, 

kaki terbuka selebar pundak, kedua tangan memegang bola. 2) Gerakan 

Pelaksanaan: Lambungkan bola di atas pundak kanan di atas lengan yang akan 

memukul bola, liukkan badan kearah kanan dan lutut ditekuk, Kemudian ayunkan 

tangan ke arah bola dengan gerakan melingkar secepat mungkin, telapak tangan 

dalam keadaan terbuka, Pada waktu telapak tangan mengenai bola lengan dalam 

keadaan lurus dan gunakan pergelangan tangan pada waktu telapak tangan 

mengenai bola untuk menambah kecepatan putaran bola. 3) Gerakan lanjutan: 

setelah telapak tangan mengenai bola, lanjutkan gerakan tangan melingkar kearah 

kiri dan pindahkan berat badan ke kaki kiri kemudian segera diikuti gerakan 

melangkah kaki kanan kearah lapangan untuk mengambil posisi siap menerima 

pengembalian bola (M.Yunus,1992:71) 

2.1.4.4 Jumping service (servis dengan lompatan) 

Jumping service adalah servis dilakukan dengan lompatan seperti gerakan 

smesh. Jumping service ini dilakukan tidak hanya untuk variasi servis, tetapi 

karena perkembangan servis yang dimanfaatkan juga untuk serangan. 
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Pada pemain pemula pelaksanaan servis sering melakukan banyak 

kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut pada umumnya seperti: 1) Kurang 

konsentrasi dan kesadaran pentingnya servis sebelum menjalankan. 2) Lambungan 

bola terlalu jauh dan tinggi dari kepala sehingga pukulan tidak tepat dalam 

pelaksanaanya.3) Kurang pemikiran arah sasaran dan arti dari servis. 4) Lambat 

masuk lapangan untuk siap bermain setelah melakukan servis. 5) Gerakan 

tangan,tubuh,kaki kurang lentuk dalam melakukan servis secara luwes. 6) Kurang 

memperhatikan peraturan-peraturan servis yang berlaku dalam pertandingan. 7) 

Tangan pemukul terlalu lurus sehingga pukulan tidak merupakan cambukan serta 

kaku gerakanya. 8) Servis dengan tangan mengepal, bisa mengurangai kecepatan. 

9) Saat memukul bola kaki kanan di depan kaki kiri bagiyang tidak kidal sehingga 

ada gerakan tubuh yang berlawanan dengan sasaran servis (Suharno HP,1984:34).  

Menurut Barbara L. Viera dan Bonnie Jill Fergusson (2004:  ), teknik servis 

dibagi menjadi empat macam: 1) Underhand Service, 2) Servis Mengapung atau 

mengambang, 3) Servis Top Spin,4) Servis Mengambang melingkar. 

Menurut Suharno HP (1979:15) putaran bola pada servis terdiri dari; 1) top 

spin, servis ini menghasilkan bola servis dengan putaran ke depan. 2) back spin, 

servis back spin menghasilkan bola servis dengan putaran bola membalik, 

akibatnya bola bertentangan dengan arah bola.3) inside spin, servis ini 

menghasilkan bola servis dengan putaran bola ke arah dalam.4) Servis floating 

(servis mengapung). Servis floating adalah jenis servis dimana jalannya bola dari 

hasil pukulan itu mengandung putaran dengan kata lain bola mengapung. 
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2.1.5 Teknik Servis Floating 

Servis floating merupakan salah satu yang dikembangkan dikarenakan 

kesukaran lawan dalam menerima servis ini terletak pada sifat jalannya bola yang 

mengapung, serta jalanya bola pada lintasan lurus, kecepatan yang tidak teratur, 

bola sering melayang ke kiri dan ke kanan. Menurut M. Yunus (1992:69) 

dikatakan bahwa floating service adalah jenis servis dimana jalannya bola dari 

hasil pukulan service itu tidak mengandung putaran, bola berjalan mengapung 

atau mengambang. Bola seakan-akan melayang, tanpa berputar sama sekali. 

Servis ini cukup efektif, karena arah lajunya bola tidak menentu. Bola itu 

berfariasi dan melayang. Kadang-kadang berubah arah, vertikal atau horisontal. 

Pada deviasi horisontal, bola itu melayang menyimpang dari arah sebenarnya, 

lebih kekanan atau kekiri. Penyimpangan ini di sebabkan oleh pergerakan udara di 

sekeliling bola itu, sehingga mempersulit penerimaan servis tersebut 

(Beutelshahl,2000:14).  

Dalam latihan servis floating yang perlu diperhatikan adalah elemen-elemen 

servis floating. Elemen-elemen gerakan servis floating yang harus dikuasi yaitu: 

Para pemain harus menguasai teknik lambungan bola. Lambungan bola 

merupakan elemen penting yang harus dikuasai, sebab teknik ini sangat 

mempengaruhi keberhasilan servis floating. Lambungan bola pada servis floating 

yang benar menurut M. Yunus (1992:70) adalah bola dilambungkan di depan atas 

lebih tinggi dari kepala. Pemain pada saat melambungkan bola harus lebih 

berkonsentrasi terhadap bola, kemana bola itu akan diarahkan. Posisi awalan 

bervariasi tergantung dari pemain tetapi menurut M.Yunus (1992:70) dikatakan 

bahwa berdiri di daerah servis menghadap ke lapangan. Bagi yang tidak kidal kaki 
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kiri sebelah depan dan jika kidal  posisi sebaliknya. Ada pemain yang berdiri di 

daerah servis kanan dan kiri. Awalan ini berguna untuk memperoleh posisi awal 

yang mantap untuk melakukan servis. Gerakan selanjutnya adalah memukul bola. 

Pada waktu bola dilambungkan di depan atas lebih tinggi dari kepala, tangan 

kanan segera memukul bola pada bagian tengah belakang dari bola. Gaya yang 

mengenai bola harus berjalan memotong garis tengah bola, untuk menghindari 

dari terjadinya putaran pada bola pergelangan tangan harus dikakukan. Gerakan 

lanjutan lengan pemukul harus segaris dengan gaya yang dihasilkan atau didorong 

ke depan. Jika pukulan dilakukan dengan cepat dapat dilakukan tanpa follow 

trough. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 4 
Proses pelaksanaan servis mengapung (servis floating) 

(Barbara,2004:31) 
 

Keterangan gambar: 

a. Persiapan: 1) kaki dalam posisi melangkah dengan santai, 2) berat badan 
terbagi seimbang, 3) bahu sejajar net, 4) kaki dari tangan yang tidak 
memukul berada di depan, 5) gunakan telapak tangan terbuka, 6) 
pandangan kearah bola. 
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b. Eksekusi: 1) pukul bola di depan bahu lengan yang memukul, 2) pukul 
bola tanpa atau dengan sedikit spin, 3) pukul bola dengan satu tangan, 4) 
pukul bola dengan tubuh, 5) ayunkan lengan kebelakang dengan siku 
keatas, 6) letakkan tangan di dekat telinga, 7) pukul bola dengan tumit 
telapak tangan terbuka, 8) pertahankan lengan pada posisi menjangkau 
sejauh mungkin, 9) awasi bola pada saat hendak memukul, 10) pindahkan 
berat badan ke depan. 

c. Gerakan lanjutan: 1) teruskan pemindahan berat badan ke depan, 2) 
jatuhkan lengan dengan perlahan sebagai lanjutan, 3) bergerak kelapangan. 

 

2.1.6. Teknik Servis Top Spin  

Menurut Barbara (2004:33) servis top spin menghasilkan bola servis dengan 

putaran ke depan, sedangkan menurut Suharno HP (1984:25-26) servis top spin 

sebenarnya adalah servis tenis. Servis tenis adalah servis atas dimana pukulan 

bola dilakukan seperti pada pukulan smash. Pukulan ini menghasilkan lintasan 

bola yang lurus serta gerakan bola memutar cepat. Lecutan tangan diperlukan 

pada servis ini, dan bila perlu dibantu dengan gerakan togok ke arah depan 

sehingga akan memutar lebih banyak. Menurut Nuril Ahmadi (2007: 22) servis ini 

mempunyai kelebihan yaitu bola bergerak dan jatuh dengan cepat, kelemahanya 

adalah bola melayang dengan stabil, sulit untuk dilakukan, dan tingkat 

konsistensinya lebih rendah.  

Melakukan servis top spin sama seperti melakukan servis-servis lain. 

Adapun pelaksanaanya top spin adalah berdiri di luar garis belakang, putar bahu 

sedikit kearah garis samping atau garis pinggir, telapak tangan kiri memegang 

bola lurus ke depan setinggi bahu. Pelaksananya lemparkan bola ke atas belakang 

bahu, lempar tanpa atau dengan sedikit top spin ayunkan lengan ke belakang 

arahkan sikut ke atas dan dekat telinga, pukul dengan tumit telapak tangan yang 

terbuka, pukul bola dengan tangan menjangkau penuh, gulung pergelangan tangan 
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dengan penuh tenaga, pandangan kearah bola sampai melakukan pukulan, 

langkahkan kaki belakang (kanan) ke depan, jatuhkan lengan dengan berlahan dan 

bergerak ke dalam lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 

 

Gambar: 5 
Servis top spin 

(Barbara,2004:32) 
 

 
Keterangan gambar: 

1. Persiapan: 1) kaki pada posisi melangkah dengan santai, 2) berat badan 
terbagi merata, 3) bahu dan kaki dalam posisi menyudut ke garis pinggir, 
4) mata mengawasi bola yang dilempar. 

2. Eksekusi: 1) lempar bola ke atas belakang bahu, 2) lempar tangan atau 
sedikit spin, 3) ayunkan lengan ke belakang, 4) arahkan siku ke atas dan 
dekat telinga, 5) pukul dengan tumit telapak tangan yang terbuka, 6) pukul 
bola dengan tangan menjangkau penuh, 7) gulung pergelangan tangan 
dengan penuh tenaga,  8) pasang mata kearah bola sampai melakukan 
pukulan 

3. Gerakan lanjutan: 1) pindahkan berat badan ke kaki depan, 2) jatuhkan 
lengan kepinggang dengan penuh tenaga, 3) bergerak ke dalam lapangan. 

 

 

2.1.7 Biomekanika Teknik Gerak Servis Atas dalam Permainan Bolavoli 

Dalam menganalisa gerakan servis ada faktor yang belum terlihat ialah 

biomekanika gerak servis. Jansen, Schultz dan Bangerter (1983:194) bahwa tubuh 
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manusia sebenarnya tersusun dari sambungan-sambungan tulang, sendi, dan otot 

sehingga di dalam gerak atau kerjanya maka akan mengikuti hukum-hukum alam. 

Ada enam jenis gerak sederhana, dan gerak yang lebih kompleks adalah 

merupakan kombinasi dari gerak-gerak sederhana. Enam gerak sederhana tersebut 

ialah: 1) Gerak pengungkit atau lever. 2) Gerak katrol atau bahasa asingnya ialah 

pulley. 3) Gerak memutar seperti roda pada sumbu as, porosnya atau wheel and 

axle. 4) Gerak bidang miring atau inclinet plane. 5) Gerak wedge, dan 6) Gerak 

baling-baling atau screw 

 Dari enam gerakan yang ada, tiga diantaranya ditemukan pada tubuh 

manusia ialah sistem pengungkit yang paling lazim. Dari tiga sistem gerak yang 

ada pada manusia, salah satunya ialah gerak pengungkit atau juga disebut tuas 

yang di difinisikan sebagai palang yang kuat yang sekitarnya terdapat titik-titik, 

dimana titik-titik tersebut berfungsi sebagai sumbu yang disebut dengan titik A, 

titik F atau force yang berfungsi sebagai penggerak, dan titik R atau resistance 

yang berfungsi sebagai tahanan atau panahan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa force 

sering ditunjukan sebagai suatu usaha, as atau sumbu sebagai fulcrum dan titik R 

sebagai beban atau tahanan. Sistem pengungkit atau tuas ini digunakan untuk 

sebagai tujuan dan fungsi tergantung pada jenis pengungkit dan rasio gerak yang 

di inginkan. Sebab sistem tuas ini dibagi dalam tiga kelas, ditentukan oleh 

susunan dari titik-titik fungsi yang ada titik A berarti axis, titi F berarti force, dan 

titik R berarti resistance. 

 Berdasar biomekanika gerak bahwa teknik servis mengunakan sistem 

pengungkit kelas satu, sebab berdasarkan penjelasan yang ada bahwa dalam 
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sistem pengungkit apapun jenisnya dapat dipisahkan menjadi dua lengan yang di 

sebut dengan FA atau force arms dan RA atau resistence arms adalah lenganya 

sama panjang. Di mana perbandingan gerak yang ada antara dua lengan dari tuas  

atau pengungkit di tentukan oleh perbandingan gerak dari pengungkit, jadi karena 

dua lengan sama panjang maka seperti pada permainan jungkit-jungkit yang 

perbandingan geraknya menjadi satu banding satu dan bukan merupakan gerak 

menguntungkan. Jadi jika FA atau force arms lima kali berarti panjang RA atau 

resistance arms juga lima kali perbandingan geraknya menjadi satu banding lima 

dalam mendukung  force arms, perbandingan geraknya akan menjadi satu banding 

lima dalam mendukung resistence. 

 Dalam gerakan servis ada dua lengan yang harus diketahui ialah antara 

perut ke atas dan perur kebawah sementara perut berfungsi sebagai as atau sumbu. 

Bagian perut keatas sebagai force yang berfungsi sebagai penggerak, sedangkan 

bagian perut ke bawah adalah R atau resistence yang berfungsi sebagai penggerak 

maka logikanya bagian ini mendapat beban yang besar sehingga lebih 

menentukan hasil servis dari pada bagiab yang lain. 

2.1.8  Prinsip-Prinsip Latihan 

Prestasi yang obtimal dalam suatu pertandingan perlu memperhatikan  suatu 

bentuk latihan. Menurut Rubianto Hadi (2007:55) latihan adalah suatu proses 

yang sistematis dari berlatih, yang dilakukan secara berulang-ulang, dengan 

tambah hari menambah latihan. 
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2.1.7.1 Prinsip individualisme 

Setiap atlet mempunyai perbedaan individu dalam latar belakang 

kemampuan, potensi, dan karakteristik. Latihan harus dirancang dan disesuikan 

kekhasan setiap atlet agar menghasilkan hasil yang terbaik. Faktor-faktor yang 

harus diperhitungkan antara lain: umur, jenis kelamin, ciri-ciri fisik, status 

kesehatan, lamanya berlatih, tingkat kesegaran jasmani, tugas sekolah/ 

pekerjaan/keluarga, ciri-ciri psikologis, dan lain-lain. Dengan memperhatikan 

keadaan individu atlet, pelatih akan mampu memberikan dosis yang sesuai dengan 

kebutuhan atlet dan dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi atlet.  

2.1.8.1 Prinsip variasi latihan  

Latihan fisik yang dilakukan dengan benar dan sering kali menuntut banyak 

waktu dan tenaga atlet. Latihan yang dilakukan dengan berulang-ulang dan 

monoton dapat menyebabkan rasa bosan (boredom). Untuk mencegah itu harus 

diterapkan latihan-latihan yang bervariasi. Latihan kekuatan otot tungkai 

misalnya, selain leg press dapat pula diciptakan bentuk-bentuk latihan yang lain 

yang sama manfaatnya seperti lompat bangku, naik tangga, sepakbola jongkok, 

dan lain-lain. 

2.1.8.2 Prinsip pedagogig 

Prinsip pedagogig mengarah latihan mengikuti berbagai kaidah, yaitu 

multilateral, pengembangan, kesehatan, kebermanfaatan, kesadaran, sistematis, 

dan gradual. Prinsip pedagogig pelatih dituntut memberikan kesadaran yang 

penuh akan setiap beban latihan yang diberikan kepada atlet dengan segala 
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manfaat positif maupun dampak negatifnya secara sistematis dan meningkat 

secara gradual untuk menjamin semua unsur pendidikan dapat tercapai. 

2.1.8.3 Prinsip keterlibatan aktif (kegiatan fisik, kegiatan mental)  

Salah satu tugas pelatih dalam proses latihan adalah memperlakukan atlet 

dengan kesempatan yang sama, pelatih perlu merancang manajemen latihanya 

agar setiap atlet dapat melaksanakan kegiatan secara optimal. Keterlibatan atlet 

berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:  

1. Kegiatan fisik yaitu atlet dapat melaksanakan aktifitas fisik dengan 

kesempatan yang sama pada setiap sesi latihan. 

2. Kegiatan mental yaitu atlet dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan penyusunan program latihan, pelaksanaan latihan, kompetisi 

dan berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian dan 

kedewasaan atlet. 

2.1.8.4 Prinsip recovery 

Recovery atau pemulihan merupakan faktor yang amat kritikal dalam 

pelatihan olahraga modern. Perkembangan atlet tergantung pada pemberian 

istirahat yang cukup setelah latihan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip recovery 

yang mengatakan bahwa jika ingin berprestasi maksimal, setelah tubuh diberi 

rangsangan berupa pembebanan latihan, harus ada complete recovery sebelum 

pemberian stimulus berikutnya. Tanpa recovery yang cukup sesuai latihan yang 

berat tidak akan banyak manfaatnya bagi atlet. 

2.1.7.6 Prinsip pulih asal (reversibility) 

Apabila seseorang latihan akan menggunakan prinsip reversibility maka 

akan kehilangan lamanya istirahat yang dilakukan jangan terlalu lama, karena 
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kalau terlalu lama kondisi tubuh akan kembali ke asal, dan sebaliknya bila tidak 

diberi istirahat sama sekali, juga tidak akan ada peningkatan. 

2.1.7.7 Prinsip pemanasan (warming up) 

Pemanasan bertujuan menyiapkan fisik dan psikis sebelum latihan. Selain 

itu pemanasan dilakukan terutama untuk menghindari cidera. Bentuk-bentuk 

pemanasan dapat meliputi: peregangan statis, peregangan dinamis, dan pelemasan 

otot. 

2.1.7.8 Pendinginan (cooling down) 

Pendinginan bertujuan untuk mengembangkan kondisi fisik dan psikis pada 

keadaan semula. Pendinginan dilakukan seperti aktivitas pemanasan dengan 

intensitas yang lebih rendah. 

2.1.8 Analisis Perbandingan servis floating dengan servis top spin 

Dari pembicaraan tentang servis floating dan servis tosspin, bila kita 

perbandingkan ada beberapa hal yang menjadi sorotan ialah: 

2.1.8.1 Cara memukul bola 

Pukulan tangan pada servis floating adalah tepat pada belakang bola dan 

tidak ada sedikitpun gerakan pergelangan tangan, agar dapat terjadi demikian 

maka ada beberapa cara memukul bola seperti: 1) memukul dengan tumit tangan 

(bagian pangkal tangan dekat pergelangan tangan), 2) memukul bola dengan 

posisi ibu jari tangan dilipat ke dalam dan menempel pada telapak tangan, 3) 

tangan dalam keadaan menggenggam. Pukulan harus dilakukan cepat dan setelah 

bola terpukul gerakan tangan segera ditahan. 
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Hal ini beda dengan servis top spin. Pikulan tangan pada bola dalam servis 

top spin diharuskan keras seperti pukulan smash dan gerakan tangan memutar 

agar menghasilkan gerakan bola memutar (Suharno HP,1984:26). Pukulan bola 

tepat di belakang tengah bola, bola dipukul pada jangkauan terjauh dari tangan, 

lalu dilanjutkan dengan menggulung tangan secepatnya, agar jari-jari dapat 

bergulir pada bola, kemudian tangan di jatuhkan sampai kepinggang (Barbara, 

2002:33). 

2.1.8.2 Lintasan Bola 

Servis floating arah lajunya bola tidak menentu, bervibrasi dan melayang. 

Kadang-kadang berubah arah, vertikal atau horisontal. Pada deviasi horisontal, 

bola melayang menyimpang dari arah sebenarnya, lebih kekanan atau lebih kekiri. 

Penyimpangan ini disebabkan oleh pergerakan udara di sekeliling bola sehingga 

mempersulit penerimaan servis tersebut (Beutelstahl,1986:14) tetapi bola berjalan 

lambat sehingga jatuhnya bola lebih tepat ke sasaran. Berbeda dengan servis top 

spin lintasan bola cepat dan lurus sesuai dengan lintasanya. Hal ini terjadi karena 

lecetan tangan dilakukan pada saat memukul bola. Lintasan yang demikian 

mempersulit penerimaan servis oleh lawan. Tetapi karena lintasan cepat lurus dan 

berpitar, kemudian bola jatuh di luar sasaran sering terjadi (Suharno HP 1994:26). 

Dari pendapat diatas dapat disimpulan bahwa untuk melakukan 

keterampilan servis dapat dilakukan dengan latihan servis floating atau servis top 

spin. Hal ini dilakukan karena latihan servis floating dan servis top spin dapat 

meningkatkan ketepatan dalam melakukan servis. Berdasarkan uraian analisis 
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tentang servis floating dan servis top spin yang diperkuat dengan teori serta 

beberapa pendapat tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Latihan keterampilan khususnya servis floating dan servis top spin sama-sama 

baiknya, dan harus menguasai penuh teknik dasar servis tersebut. 

2. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam latihan servis floating maupun 

servis top spin. 

2.1.9 Kelebihan dan kekurangan latihan servis floating  

Dari uraian analisis di atas, maka dapat dikemukakan mengenai kelebihan 

dan kekurangan servis floating. Menurut Nuril Ahmadi (21:2007) Kelebihan 

servis floating adalah bola sulit diterima oleh pemain lawan karena bola tidak 

bergerak dalam satu lintasan turun dan kecepatan bola tidak teratur, dan gerakan 

bolanya melayang ke kiri dan ke kanan atau atas dan bawah sehingga arah 

datangnya bola sulit diprediksi pemain lawan. Kekurangan latihan servis floating  

menurut Nuril Ahmadi (21:2007) bahwa kekurangan latihan servis floating  

adalah bolanya tidak bertenaga.  

2.1.10 Kelebihan dan Kekurangan Servis top spin 

Dari uraian analisis di atas, maka dapat dikemukakan mengenai kelebihan 

dan kekurangan antara servis top spin. Menurut Nuril Ahmadi (22:2007) bahwa 

kelebihan latihan servis top spin adalah bola bergerak dan jatuh dengan cepat. 

Menurut Nuril Ahmadi (22:2007) bahwa kekurangan latihan servis top spin 

adalah bola melayang dengan stabil, sulit untuk dilakukan dan tingkat 

konstensinya lebih rendah. 
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2.1.11.Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Hipotesis 

Hipotesis adalah penyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih 

perlu dibuktikan kebenarannya. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:64). Hipotesis 

adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Ada perbedaan latihan servis floating dan servis top spin terhadap ketepatan 

servis dalam permainan bolavoli putra di MAN 1 Semarang tahun 2009. 

2. Servis floating lebih tepat sasaran dari pada servis top spin dalam permainan 

bolavoli di MAN 1 Semarang tahun 2009. 

Teknik dasar 
bolavoli 

Passing Umpan Servis Smash Bendungan 

1. Servis top spin 
 
 

2. Servis     
floating 

 
 

Ketepatan servis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Dalam bab ini akan dibahas tentang metode penelitian. Metode penelitian 

ini adalah cara atau teknik yang digunakan menyelesaikan suatu masalah dalam 

penelitian ini. Di samping itu metode penelitian juga merupakan syarat mutlak 

dalam suatu penelitian, sebab berbobot tidaknya suatu penelitian tergantung dari 

pertanggung jawaban metode penelitiannya. Menurut pendapat Sutrisno Hadi 

(1993:4) bahwa metode penelitian sekarang memberikan garis-garis yang cermat 

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

pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian dapat mempunyai harga yang 

ilmiah yang setinggi-tingginya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil ketepatan servis 

antara servis floating dan servis top spin terhadap ketepatan servis dalam 

permainan bolavoli pada siswa putra ekstrakurikuler MAN 1 Semarang tahun 

2009, maka di lakukan penelitian dengan  menggunakan metode penelitian berupa 

treatment yaitu dengan latihan, di maksudkan untuk membuktikan hipotesis yang 

berbunyi : 1) Ada perbedaan latihan servis floating dan servis top spin terhadap 

ketepatan servis dalam permainan bolavoli putra di MAN 1 Semarang tahun 2009. 

2) Servis floating yang lebih tepat sasaran dari pada servis top spin terhadap 

ketepatan servis dalam permainan bolavoli di MAN 1 Semarang tahun 2009. 

untuk itu di perlukan prosedur sebagai berikut:  
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3.1.  Metode penentuan objek penelitian 

Ada tiga hal yang akan dibahas dalam penentuan objek penelitian yaitu 

meliputi penentuan populasi, sampel dan variabel penelitian. 

3.1.1. Populasi penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:108) bahwa populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1993:220) 

populasi adalah suatu penduduk yang masuk untuk diselidiki, populasi dibatasi 

sehingga penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai suatu sifat yang 

sama. Dari pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa populasi adalah 

seluruh individu yang akan dijadikan objek penelitian dan keseluruhan dari 

individu-individu yang harus memiliki sifat yang sama. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa putra yang mengikuti 

ekstrakurikuler di MAN 1 Semarang tahun 2009 yang berjumlah 20 siswa putra, 

yang memiliki kesamaan-kesamaan antara lain jenis kelamin dan umur yang 

sama. 

3.1.2.Sampel penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:109) bahwa sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik total sampling, yaitu individu dalam populasi dijadikan 

sampel. Besarnya sampel yang diambil pedoman pada pendapat Suharsimi 

Arikunto (2002:112) menyatakan bahwa untuk sekedar pedoman maka apabila 

subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian 

merupakan penelitian populasi. Sesuai dengan pendapat diatas penelitian ini 
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meneliti seluruh populasi dengan jumlah 20 orang atlet putra yang telah mengenal 

permainan bolavoli khususnya dalam teknik servis atas, kemudian dilakukan tes 

awal yaitu tes servis dari American Association For Health, Physical Educations 

And Recreation  Test (AAHPER). Dari tes awal tersebut dilakukan matching 

dengan cara ordinal pairing. Caranya adalah hasil tes awal tersebut dirangkingkan 

dari yang tertinggi sampai yang terendah kemudian dipasangkan dengan 

menggunakan metode a-b-b-a. Dari hasil pemasangan, untuk menentukan 

kelompok eksperimen 1 (satu) dan kelompok eksperimen 2 (dua) dilakukan 

undian dimana kelompok eksperimen 1 (satu) melakukan servis floating dan 

kelompok eksperimen 2 (dua) melakukan servis top spin. Subjek yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah semua siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler 

bolavoli di MAN 1 Semarang tahun 2009 dengan jumlah 20 orang. 

3.1.3.Variabel Penelitian 

Variabel menurut Suharsimi Arikunto (2002:94) adalah gejala yang 

bervariasi dan menjadi objek penelitian. 

Dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam yaitu: 

1. Variabel bebas meliputi latihan servis floating dan servis top spin  

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketepatan servis dalam permainan  

bolavoli pada pemain putra MAN 1 Semarang  tahun 2009. 

 

3.2. Teknik Pengambilan Data 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode eksperimen. 

Metode yang mempergunakan suatu gejala yang disebut latihan. Dengan latihan 
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yang diberikan tersebut akan terlihat hubungan sebab akibat sebagai pengaruh dari 

pelaksanaan latihan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dasar penggunaan 

metode eksperimen adalah kegiatan percobaan yang meliputi tes awal, pemberian 

latihan, dan diakhiri dangan tes akhir untuk menguji kebenaran.  

Dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan matched   

subjects designs yang disingkat dengan pola M - S. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sutrisno Hadi (1993:484) bahwa dalam pola M - S, subject maching 

sudah tentu sekaligus berarti juga group maching, karena pada hakekatnya subject 

maching adalah sedemikian sehingga pemisahan pasangan-pasangan subjek 

masing-masing kelompok eksperimen 1  dan kelompok eksperimen 2 secara 

otomatisakan menyeimbangkan kedua kelompok itu. Sebelum mulai 

pengumpulan data, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai langkah-

langkah yang harus ditempuh supaya tidak terjadi kesalahan dalam penelitian. 

Langkah-langkah tersebut antara lain cara mendapatkan subjek, tempat penelitian, 

waktu latihan, persiapan alat dan perlengkapan, petugas penelitian, tes 

pendahuluan, latihan dan tes akhir. 

Dari tes awal tersebut dilakukan matching dengan cara ordinal pairing. 

Caranya adalah hasil tes awal tersebut dirangkingkan dari yang tertinggi sampai 

yang terendah kemudian dipasangkan dengan menggunakan metode a-b-b-a. Dari 

hasil pemasangan, untuk menentukan kelompok eksperimen 1 (satu) dan 

kelompok eksperimen 2 (dua) dilakukan undian dimana kelompok eksperimen 1 

(satu) melakukan servis floating dan kelompok eksperimen 2 (dua) melakukan 

servis top spin. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua siswa 
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putra yang mengikuti ekstrakurikuler bolavoli di MAN 1 Semarang tahun 2009 

dengan jumlah 20 orang. 

 Adanya kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 sangat 

penting guna mendapatkan kesimpulan penelitian secara benar. Menurut pendapat 

Sutrisno Hadi (1993:260) bahwa siap-tiap eksperimen pada akhirnya harus 

membandingkan sedikitnya 2 kelompok atau lebih menjadi kegiatan utama dalam 

penyelidikan-penyelidikan ilmiah. Dalam penelitian ini ada 2 kelompok yaitu 

kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. Kelompok eksperimen 1 

dalam penelitian ini adalah latihan servis flaoting sedangkan sebagai kelompok 

eksperimen 2 dalam penelitian ini adalah latihan servis top spin. 

3.2.1. Cara Mendapatkan Sampel 

Untuk mendapatkan sampel penulis mengajukan surat permohonan ijin 

kepada kepala sekolah MAN 1 Semarang, yang menjadi subjek adalah siswa putra 

yang mengikuti ekstrakurikuler bolavoli di MAN 1 Semarang tahun 2009 dengan 

menggunakan total sampling. 

Dari 20 siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler bolavoli semua 

dijadikan subjek, 20 subjek tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok 

eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 masing-masing 10 siswa, pembagian 

ini menggunakan cara ordinal pairing, yaitu dengan menggunakan rumus a-b-b-a.  

Dalam penelitian ini yang dijadikan kelompok 1 adalah kelompok yang 

diberi latihan servis floating, sedangkan kelompok 2 yaitu kelompok yang 

diberikan latihan servis top spin. 
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3.2.2. Tempat Penelitian 

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan bolavoli MAN 

1 Semarang. 

3.2.3. Waktu Penelitian 

Kegiatan latihan dilakukan selama 16 kali pertemuan di mulai pada tanggal 

20 Mei 2009 sampai 18 Juni 2009 dan di laksanakan pada sore pukul 15.00 WIB 

sampai selesai. 

3.2.4. Persiapan alat dan perlengkapan 

Alat dan perlengkapan tes yaitu 2 lapangan bolavoli, 10 buah bola voli, 2 

buah net, 2 pasang antena meteran, lakban, kapur tulis, lembar presensi dan 

blangko tes pelaksanaan servis. 

3.2.5. Petugas penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti dibantu oleh 6 orang yang sebelumnya telah 

diberi penjelasan tentang jalannya penelitian baik dalam pelaksanaan tes maupun 

dalam latihan. Kelima orang tersebut hanya membantu kelancaran penelitian 

seperti menyiapkan alat dan dalam pengambilan data seperti sebagai pengawas, 

pencatat dan dokumentasi. 

3.2.6. Instrumen Penelitian 

Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan servis 

dari American Association For Health, Physical Educations And Recreation  Test 

(AAHPER), dengan validitas tes 0,775 dan reliabilitas tes 0,848 tes ini untuk 

mengukur kemampuan ketepatan  melakukan servis pada permainan bola voli 
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yang dapat digunakan untuk menentukan hasil servis antara perorangan guna 

memperbaiki dalam proses latihan.  

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:245) kreteria reliabilitas tes adalah 

sebagai berikut: 

0,800-1,00 : tinggi 

0,600-0,800 : cukup 

0,400-0,600 : agak rendah 

0,200-0,400 : rendah 

0,000-0,200 : sangat rendah (tidak berkolerasi) 

Dengan validitas 0,775 dan reliabilitas 0,848, maka berdasarkan data 

tersebut menurut Suharsimi Arikunto instrumen dalam penelitian ini mempunyai 

keajegan dan kesahihan sehingga tes servis bolavoli dari AAHPER tersebut dapat 

dijadikan sebagai instrumen penelitian. 

Sebelum melaksanakan tes, subjek diberi penjelasan tentang cara melakukan 

tes yang benar dan melakukan servis atas dengan baik dan benar. Kemudian satu-

persatu subjek coba dipanggil sesuai dengan nomor urut daftar yang tersedia. 

Adapun langkah pelaksanaan tes servis atas sebagai berikut: 

a. Setiap subjek dipanggil satu-persatu menurut daftar nama yang tersedia. 

b. Subjek melakukan servis atas 10 kali.  

c. Kesalahan dalam melakukan servis sesuai dengan peraturan nilainya 0. 

d. Nilai akhir sampel adalah jumlah nilai yang diperoleh 10 kali pelaksanaan 

servis. 

e. Apabila bola mengenai garis maka yang dihitung adalah nilai yang terbesar.  
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Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar daerah sasaran servis dari 

AAHPER dalam M. Yanus (1992:202) 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 6 
Sasaran servis dari AAHPER   

  (M. Yunus, Olahraga Pilihan Bola Voli, 1992:202) 
 

Keterangan: 

X : Tempat servis 

1.  : Bola jatuh pada petak sasaran A, nilai 1 

2.  : Bola jatuh pada petak sasaran B, nilai 2 

3.  : Bola jatuh pada petak sasaran C, nilai 3 

4.   : Bola jatuh pada petak sasaran D, nilai 4 

3.2.7.  Tes awal 

 Tes awal dilakukan di lapangan bolavoli MAN 1 Semarang. Sebelum tes 

dimulai, sampel diberi penjelasan terlebih dahulu tentang petunjuk-petunjuk tes 

tersebut. Setelah subjek mengerti, tes baru dimulai. 

 Tes awal dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

kecakapan servis sampel dalam melakukan servis atas dan untuk menyusun 

porogram latihan. Tes dimulai pukul 15.30 WIB. Tempat pelaksanaan tes di 

lapangan MAN 1 Semarang. 

9 
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 Adapun langkah-langkah dalam pelaksanan tes awal adalah sebagai 

berikut: 

1. Subjek  diberi pengarahan tentang teknik servis atas. 

2. Subjek diberikan kesempatan satu kali untuk mencoba melakukan servis atas 

pada petak sasaran. 

3. Setelah semua subjek mencoba, Subjek dipanggil sesui dengan nomor urut. 

Subjek diberi kesempatan melakukan 10 kali melakukan servis atas. 

4. Hasil servis adalah jumlah servis yang masuk pada poin petak sasaran servis 

susuai dengan skor yang diperoleh dan dijumlahkan. 

Materi pada tes awal yaitu melakukan servis atas pada permainan bolavoli, 

untuk masing-masing anak coba melakukan 10 kali servis atas. Tujuan dari 

pelaksanaan tes awal ini adalah untuk mengukur kecakapan melakukan servis atas 

yang nantinya digunakan untuk pembagian kelompok dan untuk menyusun 

program latihan. 

Persiapan-persiapan yang perlu dilakukan sebelum tes awal dilakukan 

adalah pembuatan petak-petak skor pada lapangan, menyiapkan petugas 

pelaksanaan tes, perlengkapan tes, menjelaskan mengenai pelaksanaan tes, dan 

memberi tugas untuk melakukan pemanasan. Pelaksanaan pemanasan di pimpin 

oleh seorang petugas. 

3.2.8. Latihan 

 Setelah mencoba servis dibagi menjadi dua kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2, selanjutnya kelompok eksperimen 1 diberikan latihan 

servis floating, dan kelompok eksperimen 2 diberi latihan servis top spin. 
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Pada prinsipnya latihan dalam penelitian ini untuk meningkatkan 

penguasaan kecakapan teknik servis atas. Program latihan yang akan dilaksanakan 

yaitu selama 6 minggu dengan frekuensi 3 kali yang dimulai dari pukul 15.30 

WIB sampai selesai, yang terdiri dari pembukaan, pemanasan, bagian inti, dan 

bagian akhir 

Adapun kegiatan dalam latihan secara garis besar adalah sebagai berikut: 

3.2.8.1. Pembukaan 

 Dalam pembukaan berisikan antara lain: penyampaian tujuan latihan, 

penjelasan materi latihan, dan memberi motivasi agar latihan dilakukan dengan 

semangat dan bersungguh-sungguh sehingga diharapkan tujuan dari latihan dapat 

tercapai. 

3.2.8.2. Pemanasan 

 Pemanasan merupakan kegiatan pendahuluan dalam latihan, pemanasan 

meliputi: a) lari, b) latihan streaching, c) senam untuk kelentukan, pelemasan, 

penguatan yang meliputi  otot-otot leher, dada, lengan, punggung, dan tungkai. 

3.2.8.3. Bagian inti 

 Latihan inti di tujukan kepada penguasaan teknik servis atas yang benar 

pada subjek. Kelompok 1 adalah kelompok yang diberi latihan servis floating, 

sedangkan kelompok 2 yaitu kelompok yang diberikan latihan servis top spin. 

3.2.8.4. Bagian akhir latihan 

 Pada bagian ini, latihan ditujukan untuk pemulihan kondisi tubuh kembali 

seperti semula atau keadaan sebelum latihan, sehingga otot-otot  yang tegang 

beransur-ansur berkurang. Selain itu diadakan koreksi secara klasikal tentang 

pelaksanaan latihan dan memberi dorongan untuk menambahi motivasi. 
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3.2.9. Tes akhir 

 Setelah subjek melakukan latihan sebanyak 16 kali pertemuan maka 

diadakan tes akhir. Pada pelaksanaan tes akhir ini adalah sama seperti pelaksanaan 

tes awal. Tujuan tes akhir ini adalah untuk mengetahui hasil yang telah dicapai 

oleh anak setelah melakukan latihan. 

 Adapun pelaksanaan tes akhir adalah sama dengan tes awal, dengan tujuan 

untuk mengetahui hasil latihan yang dicapai dari latihan kelompok 1 adalah 

kelompok yang diberi latihan servis floating, sedangkan kelompok 2 yaitu 

kelompok yang diberikan latihan servis top spin. Materi pada tes akhir yaitu 

kelompok 1 melakukan servis floating, sedangkan kelompok 2 yaitu servis top 

spin. 

 

3.3 Analisis Data 

Dengan alasan bahwa data-data yang diperoleh dalam penelitian adalah data 

kuantitatif yang berupa angka-angka. Adapun analisis data tersebut menggunakan 

t-tes yang sebelumnya harus diketahui perbedaan mean dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

MD = 
N
DΣ  

Keterangan: 

MD  : Mean Diference 

∑D  : Jumlah perbedaan dari masing-masing pasangan subjek 

N     : Jumlah subjek 

Maka t-tes dapat dicari dengan menggunakan rumus t-tes yaitu : 
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t = 

)1(

[MD]
2

−
Σ
NN
d

 

Keterangan: MD  : Mean Difference 

∑ d 2  : Deviasi individu dari MD 

N      : Jumlah Subjek 

(Sutrisno Hadi, 1993:455 ) 

Setelah data akhir diperoleh maka untuk memasukkan ke dalam rumus 

diperlukan tabel persiapan sebagai berikut; 

Tabel Persiapan Perhitungan Statistik Dengan Pola M - S 

No Pasangan Subjek Xa Xb 
D 

(Xa-Xb) 
D 

(D-MD) d2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

s/d 

15 

 

 

 

     

  ∑Xa ∑Xb ∑ D ∑ d ∑ d2 

(Sutrisno Hadi, 1993:456) 

Keterangan tabel : 

Xa : Nilai kelompok eksperimen 1 

Xb : Nilai kelompok eksperimen 2 

D : Perbedaan dari tiap-tiap pasangan 

d2 : Deviasi perbedaan 

∑ d2 : Kudrat deviasi 

Langkah-langkah dalam pengisian tabel tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Catat nomor subjek dalam kolom 1. 
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2. Catat nomor pasangan subjek yang telah machkan ke kolom 2. 

3. Nilai kelompok kontrol pada kolom 3. 

4. Nilai kelompok eksperimen pada kolom 4. 

5. Selisih nilai Xa dan Xb pada kolom 5. 

6. Deviasi perbedaan dari tiap-tiap pasangan yang diperoleh dengan mencari 

selisih antara deviasi dan mean perbedaan (MD) pada kolom 6. 

7. Kuadrat deviasi perbedaan masing-masing pasangan pada kolom 7. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk menguji perbedaan antara latihan 

servis floating dengan servis top spin terhadap ketepatan servis dalam permainan 

bolavoli putra ekstrakurikuler MAN 1 Semarang tahun 2009 maka data yang 

diperoleh dari hasil tes sebelum dan sesudah latihan di uji menggunakan statistik 

uji-t. Penelitian ini secara umum terdiri dari tiga tahapan, yaitu: tahap awal berupa 

tes awal, tahap pelaksanaan latihan dan tahap paling akhir adalah tes akhir.  

4.1.1 Ketepatan Servis Sebelum Latihan 

Tes awal digunakan untuk mengetahui ketepatan servis sebelum dilakukan 

pelatihan. Tes ini juga sekaligus sebagai penentu anggota kelompok  eksperimen 1 

dengan program latihan servis floating dan kelompok eksperimen 2 dengan 

program latihan servis top spin. Tes awal ini dilakukan pada 18 Mei 2009 

dilaksanakan di lapangan bola voli MAN 1 Semarang yang diikuti oleh 20 subjek 

yang mengikuti eksrakurikuler bolavoli. Dalam kegiatan tes awal tersebut, setiap 

subjek melakukan 10 kali servis dengan bobot nilai  tertinggi 4 dan terendah 1 

sesuai dengan pedoman tes servis. Data tes awal selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 4.1.  

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa rata-rata hasil tes awal pada kelompok 

eksperimen 1 sebesar 58,5 sedangkan untuk kelompok eksperimen 2 sebesar 

57,75. Rata-rata kondisi awal dari kedua subjek diuji kesamaannya menggunakan 
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Sebelum Latihan
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uji-t dan diperoleh thitung = 0,90. Pada taraf signifikansi 5% dengan dk = 18 

diperoleh ttabel = 2,1. Karena thitung < ttabel yang berarti bahwa tidak ada perbedaan 

kondisi awal antara kelompok  eksperimen 1 dan eksperimen 2.  

Tabel 4.1. Data Ketepatan servis sebelum latihan 
 

Eksperimen 1 Eksperimen 2 
No Kode skor % skor No Kode skor % skor 
1 E1-01 31 77.5 1 E2-01 29 72.5 
2 E1-02 28 70.0 2 E2-02 28 70.0 
3 E1-03 26 65.0 3 E2-03 27 67.5 
4 E1-04 24 60.0 4 E2-04 24 60.0 
5 E1-05 24 60.0 5 E2-05 23 57.5 
6 E1-06 22 55.0 6 E2-06 22 55.0 
7 E1-07 22 55.0 7 E2-07 20 50.0 
8 E1-08 20 50.0 8 E2-08 20 50.0 
9 E1-09 19 47.5 9 E2-09 19 47.5 

10 E1-10 18 45.0 10 E2-10 19 47.5 
 Jumlah 234 585  Jumlah 231 577.5 
 Rata-rata 23.4 58.5  Rata-rata 23.1 57.75 

 

Sebelum dilakukan latihan, ketepatan servis subjek bervariasi. Ketepatan 

servis tertinggi pada kelompok 1 sebesar 77,5% dan ketepatan servis paling 

rendah 45%. Ketepatan servis paling tinggi di kelompok 2 sebesar 72,5% dengan 

ketepatan paling rendah 47,5%. Kedua kelompok memiliki sebaran yang relatif 

sama, hal ini terlihat dari grafik 4.1. 
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Grafik 4.1. Ketepatan Servis Sebelum Latihan 

4.1.2 Cara-cara Prosedur Sebelum Latihan 

Program latihan di mulai pada tanggal 23 Mei sampai 17 Juni 2009. 

Dalam program latihan alokasi waktu yang di gunakan adalah 90 menit setiap 

pertemuan yang terdiri dari 10 menit pendahuluan atau penjelasan materi, 10 

menit untuk lari dan steaching, 60 menit inti sesuai dengan program latihan 

masing-masing kelompok subjek dan 10 menit terakhir penutup steaching dan 

evaluasi.  Yang membedakan dari kedua kelompok subjek terletak pada kegiatan 

inti. Kelompok eksperimen 1 malakukan servis floating sedangkan pada 

kelompok eksperimen 2 melakukan servis top spin.  

Latihan yang dilakukan pada pertemuan 1, 2, dan 3 setiap subjek 

melakukan servis sebanyak 17 set dan setiap setnya terdiri dari 10 kali 

pengulangan atau repetisi. Antar set diberikan waktu untuk istirahat sebanyak 21 

detik. Setiap 4 kali set subjek diberikan waktu istirahat 180 detik dan mereka 

melakukan kegiatan kembali dengan cara yang sama untuk masing-masing 

kelompok subjek.  

 Pada pertemuan ke 4, 5, dan 6 ada peningkatan latihan yaitu setiap subjek 

melakukan latihan servis sebanyak 19 set dengan aturan yang sama pada 

pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan ke 7 dan 8 terjadi 

penambahan jumlah set yaitu 21 set. Pertemuan 9 dan 10 sebanyak 23 set, 

pertemuan 11 dan 12 sebanyak 25 set serta pertemuan 13 dan 14 sebanyak 27 set. 
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Gambar 1. Perbedaan latihan servis floating dan servis top spin 

4.1.3 Ketepatan Servis Setelah Latihan 

Setelah dilakukan kegiatan treatment berupa latihan servis floating pada 

kelompok eksperimen 1 dan latihan servis top spin pada kelompok eksperimen 2 

dilakukan tes akhir yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Data ketepatan servis setelah latihan 

Eksperimen 1 (Servis floating ) Eksperimen 2 (Servis top spin) 
No Kode skor % skor No Kode skor % skor 
1 E1-01 25 62.5 1 E2-01 20 50.0 
2 E1-02 34 85.0 2 E2-02 26 65.0 
3 E1-03 27 67.5 3 E2-03 15 37.5 
4 E1-04 28 70.0 4 E2-04 24 60.0 
5 E1-05 24 60.0 5 E2-05 27 67.5 
6 E1-06 24 60.0 6 E2-06 29 72.5 
7 E1-07 25 62.5 7 E2-07 24 60.0 
8 E1-08 30 75.0 8 E2-08 23 57.5 
9 E1-09 24 60.0 9 E2-09 18 45.0 

10 E1-10 27 67.5 10 E2-10 23 57.5 
 Jumlah 268 670  Jumlah 229 572.5 
 Rata-rata 26.8 67.00  Rata-rata 22.9 57.25 
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Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa rata-rata hasil tes akhir pada kelompok 

eksperimen 1 sebesar 67 sedangkan untuk kelompok eksperimen 2 sebesar 57,25. 

Rata-rata kondisi akhir dari kedua sampel diuji perbedaannya menggunakan uji-t 

dan diperoleh thitung = 2,42. Pada taraf signifikansi 5% dengan dk = 18 diperoleh 

ttabel = 2,1. Karena thitung > ttabel yang berarti bahwa ada perbedaan kondisi akhir 

antara kelompok  eksperimen 1 dan eksperimen 2. Dilihat dari rata-ratanya 

menunjukkan bahwa ketepatan servis pada kelompok latihan servis floating lebih 

baik dibandingkan pada kelompok latihan servis top spin. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada grafik 4.2. 
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Grafik 4.2 Ketepatan Servis Setelah Latihan Latihan 
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4.1.4 Uji Peningkatan Ketepatan Servis pada Kelompok Latihan servis 

Floating  dan servis Top spin 

Hasil uji peningkatan ketepatan servis pada kelompok latihan servis 

floating maupun servis top spin dapat dilihat dari hasil uji - t seperti yang terlihat 

pada tabel 4.3  

Tabel 4.3. Uji Peningkatan Ketepatan Servis 
 

Latihan 
Servis 

Rata-
rata 
awal 

Rata-
rata 

akhir 
Peningkatan thitung ttabel Keterangan

Servis 
Floating  

58,50 67,00 14,53% 2,33 2,20 Signifikan 

Servis Top 
spin  

57,50 57,25 -0,87% -0,10 2,20 Tidak 
signifikan 

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa dengan menggunakan latihan servis 

floating terjadi peningkatan yang signifikan, terbukti dari nilai thitung (2,33) > ttabel 

(2,20). Sebelum dilakukan latihan ketepatan servisnya hanya mencapai 58,5% 

setelah mengikuti latihan servis floating selama 14  kali pertemuan mengalami 

peningkatan menjadi 67%. Peningkatan ketepatan servis akibat latihan servis 

floating ini mencapai 14,53%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 4.3. 
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Grafik 4.3 
Peningkatan Ketepatan Servis dengan Latihan Servis Floating 

Hampir semua subjek mengalami peningkatan ketepatan servis setelah 

mengikuti latihan servis floating. Dari data hanya satu subjek (E1-01) yang 

mengalami penurunan, sedangkan pada subjek E1-02, E1-08, E1-09 dan E1-10 

mengalami peningkatan drastis. 

Berbeda dengan latihan servis top spin tidak mengalami peningkatan yang 

signfikan terbukti dari nilai thitung = -0,10 < ttabel (2,20). Sebelum dilakukan latihan 

ketepatan servisnya mencapai 57,50% dan setelah latihan topspin menjadi 57,25% 

atau terjadi penurunan sebesar 0,87%. 
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Latihan Topsspin
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Grafik 4.4 
Peningkatan Ketepatan Servis dengan Latihan Servis Top spin 

Berdasarkan grafik 4.4 terlihat bahwa untuk subjek E2-01, E2-02 dan E2-

03 mengalami penurunan, sedangkan untuk subjek E2-05, E2-06, E2-07, E2-08 

dan E2-10 mengalami peningkatan yang drastis. Namun demikian peningkatan 

dari beberapa subjek tersebut belum mampu mendongkrak rata-rata ketepatan 

servis yang dicapai dalam kelompok tersebut, sehingga rata-rataya lebih rendah 

daripada kelompok eksperimen 1 (latihan servis floating). 

Berdasarkan hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa latihan servis 

floating lebih efektif untuk meningkatkan ketepatan servis permainan bola voli 

pada siswa ekstrakurikuler MAN 1 Semarang. 
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4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara nyata ada perbedaan hasil 

servis antara latihan menggunakan servis floating dan servis top spin. Rata-rata 

ketepatan servis subjek penelitian setelah mengikuti latihan servis floating 

sebanyak 14 kali pertemuan terjadi peningkatan 14,53%. Sebelum latihan tingkat 

ketepatan servisnya hanya 58,50% dan setelah latihan meningkat menjadi 67%.  

Berbeda dengan latihan servis top spin secara nyata tidak mengalami 

peningkatan. Sebelum latihan ketepatan servisnya mencapai 57,50% dan setelah 

latihan dengan durasi yang sama justru mengalami penurunan menjadi 57,25. 

Hasil pengujian secara statistik juga diperoleh gambaran bahwa kedua kelompok 

terjadi perbedaan yang nyata. Perbedaan ini membuktikan bahwa latihan servis 

floating lebih efektif.  

Hasil servis akibat latihan servis floating cenderung pada daerah dengan 

skor tertinggi yaitu di daerah belakang. Hal ini karena gerakan bola akibat servis 

floating cenderung lurus dan bola bergerak ke kiri ke kanan bola berjalan lambat, 

sehingga masih mudah untuk di arahkan. Berbeda dengan servis top spin punya 

karakter bola melintas lurus, cepat dan berputar. Lintasan bola seperti ini sukar 

dikendalikan terutama apabila akan diarahkan pada satu arah, sebab kemungkinan 

besar bola akan jatuh di luar sasaran. 

Bila dihubungkan dengan tes AAHPER separti yang digunakan dalam 

penelitian ini, ter servis AAHPER adalah tes servis untuk penempatan bola, maka 

untuk servis floating akan lebih mudah pelaksanaan penempatan bolanya. 
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Dengan demikian servis floating lebih mudah lakukan dan lebih efektif 

dari pada servis top spin lebih sukar dilakukan pada perkenaan bola apalagi di 

lakukan oleh pemula. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

ada perbedaan hasil servis antara kelompok siswa yang mengikuti latihan servis 

floating dan servis top spin. Setelah mengikuti latihan servis floating diperoleh 

rata-rata hasil servis sebesar 67% yang sebelumnya 58,5%, sedangkan setelah 

mengikuti latihan servis top spin dengan rata-rata sebesar 57,25% yang 

sebelumnya 57,50%. Perbedaan tersebut dibuktikan dari hasil uji t dengan 

diperoleh thitung = 2,42 > ttabel (2,10). Perbedaan hasil servis ini disebabkan karena 

gerakan bola akibat servis floating cenderung lurus dan bergerak ke kanan-ke kiri 

sehingga jatuhnya bola di daerah belakang dengan skor tertinggi, sedangkan 

gerakan bola akibat servis top spin berputar ke depan dan cenderung jatuh di 

daerah tengah.  

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan mutu 

permainan bolavoli terutama dalam penguasaan teknik dasar servis, maka penulis 

memberikan saran yang dapat berguna bagi cabang olahraga bolavoli sebagai 

berikut : 
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1. Bagi pelatih bolavoli khususnya klub ekstrakurikuler MAN 1 Semarang 

hendaknya dalam memberikan latihan servis dilakukan secara kontinyu dan 

dengan beban yang bertambah. 

2. Untuk menguasai teknik servis dengan hasil yang lebih baik dan lebih 

maksimal, sebaiknya menggunakan bentuk latihan servis floating. 

3. Bagi yang berminat mengadakan penelitian yang serupa hendaknya 

menggunakan sampel yang lebih besar, dan hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai pertimbangan.  
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Lampiran 11  
PROGRAM LATIHAN BOLAVOLI 

LATIHAN SERVIS FLOATING KELOMPOK EKSPERIMEN 1 DAN SERVIS TOP SPIN KELOMPOK EKSPERIMEN 2 
TERHADAP KETEPATAN SERVIS PADA PERMAINAN PERMAINAN EKSTRAKURUKULER BOLAVOLI MAN 1 SEMARANG 

2009 
 

NO PERTEMUAN 
HARI / 

TANGGAL 

ALOKASI 
WAKTU 

(90 Menit) 

MATERI 
 
 

KETERANGAN 

1 
 

Pertemuan  
1,2 dan 3 

- 10 menit 
 
- 10 menit 
 
- 60 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
-10 menit 

- Pendahuluan 
 
-Streaching 
 
- Inti 
Servis floating  
Servis top spin 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Penutup 

 - Penjelasan materi 
 
 

- kelompok eksperimen 1 latihan Servis 
floating dan kelompok eksperimen 2 
latihan Servis top spin  

- Repetisi 10x pengulangan 
- Set 17set 
- Interval 21detik 
- Recovery 180 detik 
- Durasi  60 menit 
- Flekuensi 3x seminggu 
- Volume 4 
 

   
   - Streaching 
     - Evaluasi 
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NO PERTEMUAN 

HARI / 
TANGGAL 

ALOKASI 
WAKTU 

(90 Menit) 

MATERI 
 
 

KETERANGAN 

2 
 

Pertemuan  
4,5, dan 6 

- 10 menit 
 
- 10 menit 
 
- 60 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
-10 menit 

- Pendahuluan 
 
-Streaching 
 
- Inti 
Servis floating  
Servis top spin 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Penutup 

 - Penjelasan materi 
 
 

- kelompok eksperimen 1 latihan Servis 
floating dan kelompok eksperimen 2 
latihan Servis top spin  

- Repetisi 10x pengulangan 
- Set 19 set 
- Interval 21detik 
- Recovery 180 detik 
- Durasi  60 menit 
- Flekuensi 3x seminggu 
- Volume 5 
 

     
 - Streaching 
     - Evaluasi 
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NO PERTEMUAN 

HARI / 
TANGGAL 

ALOKASI 
WAKTU 

(90 Menit) 

MATERI 
 
 

KETERANGAN 

3 
 

Pertemuan  
7,8, dan 9 

- 10 menit 
 
- 10 menit 
 
- 60 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
-10 menit 

- Pendahuluan 
 
-Streaching 
 
- Inti 
Servis floating  
Servis top spin 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Penutup 

 - Penjelasan materi 
 
 

- kelompok eksperimen 1 latihan Servis 
floating dan kelompok eksperimen 2 
latihan Servis top spin  

- Repetisi 10x pengulangan 
- Set 21 set 
- Interval 21detik 
- Recovery 180 detik 
- Durasi  60 menit 
- Flekuensi 3x seminggu 
- Volume 5 
 

   
   - Streaching 
     - Evaluasi 
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NO PERTEMUAN 

HARI / 
TANGGAL 

ALOKASI 
WAKTU 

(90 Menit) 

MATERI 
 
 

KETERANGAN 

4 
 

Pertemuan  
10,11,dan 12 

- 10 menit 
 
- 10 menit 
 
- 60 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
-10 menit 

- Pendahuluan 
 
-Streaching 
 
- Inti 
Servis floating  
Servis top spin 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Penutup 

 - Penjelasan materi 
 
 

- kelompok eksperimen 1 latihan Servis 
floating dan kelompok eksperimen 2 
latihan Servis top spin  

- Repetisi 10x pengulangan 
- Set 23set 
- Interval 21detik 
- Recovery 180 detik 
- Durasi  60 menit 
- Flekuensi 3x seminggu 
- Volume 5 
 

     - Streaching 
     - Evaluasi 
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NO PERTEMUAN 

HARI / 
TANGGAL 

ALOKASI 
WAKTU 

(90 Menit) 

MATERI 
 
 

KETERANGAN 

5 Pertemuan  
13,dan 14 

- 10 menit 
 
- 10 menit 
 
- 60 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
-10 menit 

- Pendahuluan 
 
-Streaching 
 
- Inti 
Servis floating  
Servis top spin 
 
 
 
 
 
 
 
- Penutup 

 - Penjelasan materi 
 
 

- kelompok eksperimen 1 latihan Servis 
floating dan kelompok eksperimen 2 
latihan Servis top spin  

- Repetisi 10x pengulangan 
- Set 25 set 
- Interval 21detik 
- Recovery 180 detik 
- Durasi  60 menit 
- Flekuensi 3x seminggu 
- Volume 5 
 

     - Streaching 
     - Evaluasi 
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NO PERTEMUAN 

HARI / 
TANGGAL 

ALOKASI 
WAKTU 

(90 Menit) 

MATERI 
 
 

KETERANGAN 

6 Pertemuan  
15,dan 16 

- 10 menit 
 
- 10 menit 
 
- 60 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
-10 menit 

- Pendahuluan 
 
-Streaching 
 
- Inti 
Servis floating  
Servis top spin 
 
 
 
 
 
 
 
- Penutup 

 - Penjelasan materi 
 
 

- kelompok eksperimen 1 latihan Servis 
floating dan kelompok eksperimen 2 
latihan Servis top spin  

- Repetisi 10x pengulangan 
- Set 27set 
- Interval 21detik 
- Recovery 180 detik 
- Durasi  60 menit 
- Flekuensi 3x seminggu 
- Volume 5 
 

     - Streaching 
     - Evaluasi 
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Lampiran 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servis pada saat latihan  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengarahan sebelum tes akhir 
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Streaching sebelum tes atau latihan 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guru murid dan peneliti 
 

 
 
 

Susasan pada saat latihan 
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Latihan servis floating 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latihan servis topsspin 
 


