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SARI 

 

Rivan Saghita Pratama.  2011. Pengaruh Metode Latihan Forehand volley 

Sasaran Tetap dan Sasaran Berpindah Terhadap Kemampuan Forehand volley  

Pada Petenis Putra Kelompok Umur 10 - 16 Tahun Klub Tenis Phapros Tahun 

2011. Skripsi, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, 

Universitas Negeri Semarang. 

 Permasalahan penelitian ini adalah apakah ada perbedaan latihan forehand 

volley sasaran tetap dan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley, 

pada petenis putra kelompok umur 10 – 16 tahun klub tenis Phapros tahun 2011 

dan jika ada perbedaan maka manakah yang lebih baik antara latihan forehand 

volley sasaran tetap dan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan latihan forehand volley sasaran 

tetap dan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley, dan jika ada 

perbedaan maka untuk mengetahui mana yang lebih baik antara latihan forehand 

volley sasaran tetap dan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley. 

Populasi penelitian ini ialah petenis putra kelompok umur 10-16 tahun 

klub tenis phapros semarang tahun 2011,yang berjumlah 18 petenis. Sampel 

penelitian adalah petenis putra kelompok umur 10 – 16 tahun dengan jumlah 14 

petenis. Pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Random Sampling. 

Variabel penelitian ini yaitu latihan forehand volley sasaran tetap dan sasaran 

berpindah sebagai variabel bebas serta kemampuan forehand volley variabel 

terikat. Rancangan penelitian menggunakan matched by subject design. Tes untuk 

mengetahui kemampuan forehand volley menggunakan “Modified Timmers 

Forehand and Volley Backhand Test”. Metode analisis data penelitian 

menggunakan rumus t-test dengan rumus pendek. 

Hasil analisis data diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,765. Nilai t-tabel 

dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan (d.b) 6 sebesar 2,447. Karena 

t-hitung lebih besar t-tabel atau 2,765 > 2,447, maka ada perbedaan antara latihan 

forehand volley sasaran tetap dan sasaran berpindah terhadap kemampuan 

forehand volley pada sampel. Uji beda mean kelompok eksperimen lebih besar 

dari kelompok kontrol atau 27,14 > 22,57, maka dapat disimpulkan bahwa latihan 

forehand volley sasaran berpindah lebih baik dari latihan forehand volley sasaran 

tetap terhadap kemampuan forehand volley pada sampel. Pelatih hendaknya 

memberikan latihan forehand volley sasaran berpindah untuk meningkatkan 

kemampuan forehand volley pada para petenis lanjutan. Hal ini didasarkan pada 

hasil perhitungan statistik penelitian yang menunjukan bahwa latihan forehand 

volley sasaran berpindah lebih baik dibandingkan dengan latihan forehand volley 

sasaran tetap. Bagi mahasiswa lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis 

dapat membandingkan hasil penelitian ini dengan metode yang lain agar diperoleh 

informasi yang semakin akurat terkait suatu metode yang tepat dalam 

meningkatkan kemampuan forehand volley. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, 

membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan mental. (UU No 3 th 

2005). Tujuan keolahragaan nasional menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2005 

pasal 4 yang berbunyi “keolahragaan nasional bertujuan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan 

nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina 

persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta 

mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa”. Untuk mencapai tujuan 

nasional tersebut ada 3 ruang lingkup pembinaan dan pengembangan olahraga 

meliputi : 1) olahraga pendidikan, 2) olahraga rekreasi, 3) olahraga prestasi. 

   Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan 

olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi 

untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi 

keolahragaan (UU RI No. 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional 

pasal 1 ayat 13). Olahraga prestasi yang dimaksudkan disini adalah sebagai upaya 

untuk meningkatkan kemampuan dan potensi diri dari olahragawan dalam rangka 

meningkatkan harkat dan mertabat bangsa guna mencapai prestasi.  

  Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran 

dalam pembinaan dan pengembangan olahraga antara lain dengan melakukan 
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pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung 

jawab. Pembinaan dan pengembangan meliputi ketenagaan, pengorganisasian, 

pendanaan, sarana dan prasarana, serta penghargaan keolahragaan. 

   Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan melalui tahap pengenalan 

olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan prestasi. 

Olahraga prestasi sendiri dilaksanakan melalui proses pembinaan dan 

pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan 

ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan guna mencapai prestasi baik tingkat 

daerah, nasional maupun internasional. Pembinaan  dan pengembangan olahraga 

prestasi dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga baik pada tingkat pusat 

maupun tingkat daerah.   

        Salah satu bentuk upaya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi 

dapat dilaksanakan dengan memberdayakan atau melalui sebuah bentuk 

perkumpulan olahraga atau klub olahraga. Klub olahraga sendiri merupakan suatu 

perkumpulan yang dilakukan oleh cabang induk organisasi olahraga yang berada 

pada tingkat daerah maupun pada tingkat pusat guna mencapai prestasi dalam 

rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. 

Klub “Phapros” adalah salah satu klub tenis yang ada di Kota Semarang di 

daerah kaligarang di belakang Klenteng Sam Pho Kong. Latihan klub tenis ini 

bertempat di lapangan tenis PT. Phapros. Klub tersebut berdiri sekitar tahun 90 

dan di organisir secara generasi ke generasi oleh karyawan PT. Phapros sendiri. 

 Pada awal pembentukan klub tenis lapangan ini sasaran utama dari pihak 

manageman PT. Phapros ialah hanya dikhususkan untuk karyawan dan anak – 
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anak karyawan yang bekerja di PT. Phapros. Akan tetapi seiring berjalannya 

waktu, banyak anak yang berkeinginan mendaftarkan diri untuk berlatih di klub 

ini, jadi mulai tahun 2008 klub ini tidak hanya menerima peserta didik dari 

karyawan atau anak – anak karyawan akan tetapi klub ini juga menerima anak 

didik dari luar PT. Phapros.  

Klub tenis “Phapros” lebih dikenal sebagai klub tenis yang mencetak 

petenis pemula, karena klub ini beranggotakan petenis - petenis pemula yang 

memang mereka belum mengenal apa itu tenis lapangan bahkan belum pernah 

bermain tenis lapangan, mereka di didik dan dilatih sampai bisa bermain dan 

berprestasi dalam cabang olahraga tennis lapangan. 

 Klub Phapros beranggotakan 18 petenis yang terdiri dari  14 petenis putra 

dan 4 petenis putri, serta kelompok orang dewasa atau orang tua yang masuk 

dalam klub tenis ini. Kelompok orang dewasa memiliki jadwal latihan 2 kali 

dalam satu minggu, yaitu di hari senin dan jumat, sedangkan untuk jadwal latihan 

yang yunior dilaksanakan 4 kali dalam satu minggu, yaitu di hari selasa, kamis, 

sabtu, minggu, untuk latihan rutin klub Phapros tidak mengenakan biaya atau 

gratis.  Tiap kali berlatih mereka menggunakan ± 150 bola dengan memakai 2 

lapangan dan 1 orang pelatih dengan dibantu 3 orang asisten pelatih.  

Hasil wawancara peneliti dengan pelatih yaitu bapak Winarso pada 

tanggal 23 Januari 2011, untuk pembayaran latihan, anak karyawan dibebaskan 

dari segala pembiayaan dalam latihan dan untuk anak diluar karyawan terkena 

biaya latihan, akan tetapi untuk jumlahnya tergantung dari berbagai faktor,antara 

lain kondisi orang tua, semangat anak dalam berlatih, potensi anak, dan prestasi 
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dari anak itu sendiri. Latihan yang diberikan adalah melatih teknik, taktik, daya 

tahan, kekuatan, variasi speed, koordinasi gerak, kelenturan dan faktor psikologi 

yang didapat dari pengamatan dan pengalaman dari pertandingan yang sudah 

berlangsung, untuk latihan teknik biasanya setelah melakukan pemanasan para 

petenis diberikan latihan pukulan volley, karena salah satu teknik pukulan dasar 

yang perlu dikuasai oleh seorang pemain tenis lapangan adalah pukulan volley. 

Sebagian pemain tenis menganggap pukulan volley sulit dilakukan, 

sehingga para pemain enggan melakukannya. Pukulan volley memang lebih sulit 

dari pada groundstroke karena menuntut kekuatan pergelangan tangan dan lengan 

yang lebih besar serta refleks yang lebih cepat. Pukulan volley dipergunakan untuk 

mempercepat permainan dengan cara menekan lawan dengan posisi didekat net 

dan berusaha mempersempit ruang gerak dan sasaran pemain lawan. Pukulan 

volley sering disebut juga sebagai finishing shot dengan tujuan mengakhiri rally 

dan memenangkan poin dalam setiap rally pukulan, jenis permainan ini biasanya 

di gunakan oleh pemain dunia. 

  Latihan pukulan volley juga diberikan secara dasar dengan tujuan anak 

didik dapat merasakan pantulan bola terhadap raket, yang diharapkan petenis 

dapat merasakan dan melakukan pukulan sesuai dengan sasaran yang telah di 

instruksikan oleh pelatih. Setiap latihan pelatih selalu menerapkan terdapat 

sasaran, agar petenis diharapkan dalam setiap pukulan selalu mempunyai target 

atau sasaran yang jelas agar dapat menyulitkan lawan. 

  Hasil dari pengamatan peneliti dilapangan, para petenis yang berlatih di 

klub Phapros, rata – rata belum dapat melakukan pukulan volley dengan teknik 
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yang baik dan sasaran yang jelas, dalam berlatih pukulan volley para petenis di 

instruksikan untuk berlatih secara berpasangan, yaitu 2 orang saling mengumpan 

dan melakukan pukulan volley di dekat net, kemudian selain itu dalam berlatih 

pukulan volley, pelatih melakukan variasi latihan dengan memberikan latihan 

pukulan volley melalui cara diumpan dan melakukan variasi jarak umpan, yaitu 

pada awal mengumpan, pelatih dan petenis melakukan pukulan volley dekat 

dengan net, kemudian pelatih mulai mundur secara bertahap ke belakang 

menjauhi petenis, akan tetapi petenis tetap berada di dekat net, dari latihan 

tersebut peneliti lihat belum adanya sasaran pukulan yang jelas, peneliti 

cenderung menemukan pukulan yang saling mengumpan dari petenis ke pelatih 

agar pelatih juga dapat memukul kembali bola kembalian dari petenis dan 

seterusnya, pukulan saling mengumpan tersebut dapat menyebabkan petenis 

kurang mempunyai pukulan yang dapat menekan dan menyulitkan lawan, dan 

dengan kurang diterapkannya sasaran tersebut, biasanya setelah pemain dapat 

menekan lawan dengan pukulan groundstroke drive baik forehand maupun 

backhand dan berusaha mempersempit ruang gerak dan sasaran lawan dengan 

maju ke depan, yang terjadi mereka sering melakukan pukulan volley yang justru 

menjadikan bumerang dari serangannya, bahkan mereka sering kehilangan poin 

yang dikarenakan pukulan volley yang mereka lakukan tidak tepat sasaran atau 

menyangkut di net. 

Agar dapat menguasai forehand volley dengan baik, ada beberapa metode 

latihan yang dapat dilakukan antara lain seperti yang dikemukakan oleh Brown 

(1998:79) bahwa untuk melatih forehand volley ada beberapa metode latihan 
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yaitu: 1). Forehand volley dengan sasaran kotak di dinding, 2). Forehand volley 

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

fungsi dari semua jenis latihan ini sebenarnya sama yaitu untuk meningkatkan 

kontrol bola, sebab dengan kontrol bola yang baik maka kemampuan penempatan 

bola diharapkan semakin baik pula. 

    Setelah memperhatikan tentang permasalahan yang ada dan dari ketiga 

metode latihan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan suatu 

penelitian guna memperoleh jawaban secara empiris dan  memberikan informasi 

yang berbentuk data – data nyata secara tertulis kepada palatih atau asisten pelatih 

pada klub “Phapros“ tentang pengaruh latihan forehand volley sasaran tetap dan 

sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley pada petenis putra 

kelompok umur 10 – 16 tahun klub tennis Phapros tahun 2011. 

 

 

1.2.  Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas bahwa ada dua metode latihan forehand volley 

sasaran tetap dengan forehand volley sasaran berpindah, maka permasalahan 

penulisan ini adalah :  

1.. Apakah ada perbedaan pengaruh antara metode latihan forehand volley 

sasaran tetap dan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley 

pada petenis putra kelompok umur 10–16 tahun klub Phapros tahun 2011 ?  

2. Jika ditemukan perbedaan, metode latihan manakah yang lebih baik antara 

latihan forehand volley sasaran tetap dan sasaran berpindah terhadap 
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kemampuan forehand volley pada petenis putra kelompok umur 10 – 16 

tahun klub Phapros tahun 2011 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara metode latihan forehand 

volley sasaran tetap dan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand 

volley pada petenis putra kelompok umur 10 – 16 tahun klub Phapros 

tahun 2011.  

2. Jika ditemukan perbedaan, maka yang lebih baik antara metode latihan 

forehand volley sasaran tetap dan sasaran berpindah terhadap kemampuan 

forehand volley pada petenis putra kelompok umur 10 – 16 tahun klub 

Phapros tahun 2011. 

 

1.4. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memberikan 

pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan 

penegasan istilah sebagai berikut : 

 

1.4.1. Pengaruh 

Menurut W.J.S Poerwadarminta (1984:731) pengaruh dapat diartikan 

sebagai “daya yang ada atau timbul dari suatu benda, orang yang ikut membentuk 

watak kepercayaan atau perbuatan seseorang” diartikan pula daya adalah yang ada 
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atau yang timbul dari sesuatu atau orang, benda yang ada atau yang timbul dari 

sesuatu atau orang benda dan sebagainya, yang berkuasa atau yang berkekuatan 

gaib dan sebagainya. Dari dua pendapat tersebut, pengertian pengaruh dalam 

penelitian ini adalah daya yang ada atau yang timbul dari metode latihan pukulan 

forehand volley sasaran tetap dan sasaran berpindah terhadap kemampuan                                                                         

forehand volley  pada petenis putra kelompok umur   10 – 16 tahun klub Phapros 

tahun 2011. 

1.4.2. Latihan 

Latihan menurut W.J.S Poerwadarminta (1984:570) adalah “Pelajaran 

untuk membiasakan atau memperoleh kecakapan.” Latihan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pelajaran untuk membiasakan atau memperoleh kecakapan 

dalam melakukan teknik pukulan forehand volley melalui metode latihan 

forehand volley sasaran tetap dan sasaran berpindah pada petenis putra kelompok 

umur   10 – 16 tahun klub Phapros tahun 2011. 

1.4.3. Sasaran tetap 

Sasaran menurut Alwi Hasan adalah sesuatu yang menjadi tujuan, 

sedangkan tetap adalah tidak berubah keadaan atau kedudukannya (2003:1001 dan 

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

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

telah ditentukan dan tidak berubah sasaran selama satu tahap. 

1.4.4. Sasaran berpindah 

Berpindah menurut Alwi Hasan adalah beralih atau beranjak ketempat lain 

(2003:875). Jadi yang dimaksud latihan dengan menggunakan sasaran berpindah 
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dalam penelitian ini adalah petenis memukul bola ke sasaran yang berbeda yang 

telah ditentukan dalam satu tahap. 

1.4.5. Kemampuan 

Kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan (W.J.S Poerwadarminta, 

1984:628). Yang dimaksud kemampuan dalam penelitian ini adalah kesanggupan 

atau kecakapan melakukan teknik pukulan forehand volley dengan baik dalam 

menempatkan bola pada sasaran yang telah ditentukan dengan cara memukul bola 

yang masih di udara pada posisi pemain di depan net pada petenis putra kelompok 

umur 10 – 16 tahun klub Phapros tahun 2011. 

1.4.6. Forehand volley 

Forehand volley adalah suatu cara memukul sebelum  bola mental di 

lapangan, pada umumnya terjadi di wilayah dekat net (Brown,1996:IX). 

Sedangkan menurut Magethi (1990:68) merupan suatu pukulan terhadap bola 

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

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

kiri melangkah kedepan pada saat memukul, jadi yang dimaksud forehand volley 

dalam penelitian ini adalah pukulan yang dilakukan oleh pemain tangan kanan 

dengan lengan berada di depan tubuh bagian kanan, pukulan yang dilakukan 

pemain kidal dengan lengan berada di depan tubuh bagian kiri pada anggota putra 

petenis putra kelompok umur   10 – 16 tahun klub Phapros tahun 2011. 

1.4.7. Petenis putra kelompok umur 10 – 16 tahun klub Phapros 

Petenis Putra Klub Phapros adalah sekelompok individu putra yang 

berusia 10 – 16 tahun, dan terdaftar serta mengikuti pelatihan, pembinaan dan 
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pengembangan yang sudah terprogram oleh pelatih secara rutin dalam upaya 

untuk mencapai prestasi. Klub “Phapros” adalah salah satu klub tenis yang ada di 

Kota Semarang daerah kaligarang di belakang klenteng Sam Pho Kong. Latihan 

klub tenis ini bertempat di lapangan tenis PT. Phapros. Klub tersebut berdiri sejak 

tahun 90an dan di organisir secara generasi ke generasi oleh karyawan PT. 

Phapros itu sendiri. 

 

 

1.5. Kegunaan Hasil Penelitian 

 

Setiap hasil penelitian diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya pada ilmu keolahragaan. Manfaat 

penelitian ini adalah : 

1.5.1. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berarti bagi para 

pelatih petenis putra kelompok umur 10 – 16 tahun klub Phapros tahun 

2011 dengan mengetahui perbedaan pengaruh antara metode latihan 

forehand volley sasaran tetap dan sasaran berpindah terhadap kemampuan 

forehand volley. 

1.5.2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pelatih petenis putra kelompok 

umur   10 – 16 tahun klub Phapros tahun 2011 dan untuk mengetahui 

mana yang lebih baik antara latihan forehand volley  sasaran tetap dan 

sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley. 

1.5.3. Sebagai bahan pembanding bagi peneliti lain yang berminat untuk 

mengadakan penelitian yang sejenis. 

1.5.4. Meningkatkan ilmu pendidikan kepelatihan cabang olahraga tenis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Olahraga Tenis 

Tenis merupakan cabang olahraga permainan yang tergolong dalam 

kelompok permainan bola kecil. Dalam permainan tenis masalah lapangan dan 

pelengkapan lain merupakan kebutuhan primer. Tenis dimainkan pada lapangan 

berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 23,77 m (78 feet) dan 

lebar 8,23 m (27 feet) untuk permainan tunggal. Untuk permainan ganda 

panjangnya sama, hanya lebarnya lain, yakni 10,97 m (36 feet). Panjangnya 

dibagi dua ditengah- tengah oleh jaring (net). Net ini digantung pada kabel baja 

dan dibentangkan antara dua tiang besi yang tingginya 1,067 m (3,5 feet) dan 

berdiri sejauh 91,4 cm (3 feet) diluar garis samping kanan/ kiri dari lapangan main 

untuk permainan ganda. Tinggi net di tengah – tengah 91,4 cm (3 feet) (Opa 

L’Esgay, 1987:71). 

Garis belakang dari masing- masing bagian lapangan disebut baseline dan 

dua pasang garis samping ialah sideline lapangan tenis yang sebelah dalam untuk 

permainan tunggal, yang sebelah luar untuk permainan ganda. Daerah lapangan 

antara sideline untuk permaianan tunggal dan sideline untuk permainan ganda 

disebut “alley”. Dua garis sejajar dengan net yang masing-masing jauhnya 6,47 m 

(21 feet) dari net disebut garis servis. Tiap garis servis dibagi tengah – tengah oleh 

garis yang melintang di bawah net, sehingga bagian lapangan tenis antara net dan 
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garis servis yang disebut forecourt, masing – masing dibagi menjadi dua kotak 

servis, kanan dan kiri. 

Bagian lapangan tenis antara garis servis dan garis belakang disebut 

backcourt. Garis pendek yang panjangnya 10,2 cm dan membagi tengah- tengah 

garis belakang namanya center mark. Garis – garis yang membagi- bagi lapangan 

tenis, lebarnya 5,1 cm (2 inci), hanya baseline boleh lebih besar sampai 10,2 cm 

(4 inci). Di belakang baseline harus ada daerah kosong sekurang – kurangnya 6,4 

m (20 feet) panjang dan daerah kosong di samping kanan – kiri lapangan main 

sekurang – kurangnya 3,66 m (12 feet) lebar (Opa L’Esgay, 1987:72). 

Permainan tenis dengan pesat telah menjadi olahraga yang paling digemari 

dan yang paling internasional diantara semua permainan. Lebih dari empat puluh 

negara di dunia pemperebutkan piala Davis Cup dalam satu tahun. Dengan lain 

perkataan tenis, sungguhpun salah satu permainan yang termuda, tidak mengenal 

batas – batas negara, tidak mengenal hambatan bahasa dan adat istiadat. Kemana 

anda pergi, anda akan menemukan orang yang bermain tenis yang dimainkan 

menurut aturan – aturan yang telah ditentukan. Sebab – sebab populernya tenis 

dapat dipahami. Ia merupakan latihan sehat di udara terbuka. Yang menimbulkan 

kegembiraan bagi pria dan wanita dari semua umur antara enam sampai enam 

puluh tahun untuk semua tingkat kemahiran. Ia membangkitkan semangat 

persaingan yang tinggi, serta persahabatan yang akrab dan kesempatan khas untuk 

berkembang dan menerapkan secara luas keterampilan bermain. Olahraga lain 

seperti “bowling” dan “golf” mungkin juga membangkitkan sifat – sifat seperti 
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demikian, namun tidak memberikan begitu banyak keuntungan jasmaniah 

(Scharff,1981:5).  

Tenis merupakan suatu permainan yang memerlukan kecepatan kaki, 

ketepatan yang terkendali, stamina, antisipasi, percaya diri dan kecerdikan. Selain 

itu dalam olahraga tenis diajarkan sopan santun, sikap mental yang positif serta 

menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang berlaku (Lardner,1996:7). Dalam 

suatu permainan yang sifatnya bertanding, tujuan utamanya dalam permainan itu 

adalah memukul bola sejauh – jauhnya dan masuk ke dalam garis lapangan lawan 

sehingga lawan sulit untuk mengejar bola tersebut atau dengan kata lain lawan 

tidak dapat mencapai bola itu atau kalau lawan dapat mengembalikan bola, bola 

tersebut menyangkut di net atau keluar dari garis lapangan. 

 

 

2.1.2. Teknik Dasar Permainan Tenis  

         Dalam Permainan tenis, teknik dasar merupakan penentu keberhasilan 

dalam menguasai permainan tenis. Teknik dasar harus dipelajari, dimengerti dan 

diketahui dengan benar sehingga dapat dihindari kesalahan-kesalahan dalam 

memukul bola. Latihan teknik dasar biasanya dilakukan secara teratur dan 

berturut-turut sehingga gerakan menjadi otomatis. Mottram (1986:13) mengatakan 

bahwa sebelum menguasai teknik dasar yang ada dalam tenis ada beberapa hal 

yang harus yang perlu dipelajari terlebih dahulu, yaitu : 1) mencurahkan perhatian 

dengan baik terhadap bola, 2) memiliki gerakan kaki yang rapi, teratur dan efektif, 

3) memiliki keseimbangan yang baik, 4) memiliki kemampuan mengontrol 
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ayunan pukulan raket, 5) memiliki kemampuan mengontrol perkenaan bola pada 

raket, dan 6) memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi. 

         Dalam permainan tenis ada 4 jenis pukulan dasar yang harus dikuasai. 

Scharff (1981:24) mengatakan bahwa”empat teknik dasar yang harus dikuasai 

dalam tenis yaitu : service, forehand drive, backhand drive dan volley. Keempat 

jenis pukulan tersebut tiga perempat dari nilai kemenangan akan dicapai”. Teknik 

dasar yang baik akan menjadikan seorang petenis dapat bermain dengan baik. 

untuk lebih jelasnya keempat teknik dasar tersebut dapat di uraikan sebagai 

berikut : 

2.1.2.1. Pukulan Servis 

Pukulan servis adalah pukulan yang sangat penting dalam permainan, 

selain sebagai pukulan pembuka suatu permainan. Sekarang ini juga digunakan 

untuk memenangkan suatu permainan (Katili, 1976:57), sedangkan Scharff 

(1981:60) menyebutkan “ Servis adalah pukulan untuk memulai permainan, ini 

merupakan suatu pukulan yang dimana pemain seluruhnya menguasai bola.” 

Menurut Yudoprasetio (1981:86) “ada tiga jenis service yaitu: flat service, slice 

service dan twist service”. Perbedaan teknik pukulan tersebut terletak pada saat 

pelepasan bola dari tangan, perkenaan bola dengan raket dan arah jalannya bola. 

Dalam permainan tenis pelaku servis mempunyai dua kali kesempatan. 

Bila servis pertama gagal, maka masih ada satu kesempatan dengan bola kedua. 

Pada setiap kesempatan servis dapat diulang bila bola menyentuh semua 

perlengkapan yang ada pada net dan bola tersebut masuk dalam kotak servis. Jika 

pelaku servis menginjak garis belakang pada saat melakukan servis maka servis 
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itu tidak syah atau salah. Brown (1996:53) mengatakan : ”setiap servis sangat 

penting, karena angka tidak akan diperoleh tanpa melakukan servis terlebih 

dahulu. Pemain saling melakukan servis selama bertanding, jadi memukul servis 

ke lapangan yang tepat dan keras tidak hanya penting tetapi vital”.   

2.1.2.2. Pukulan Forehand 

  Pukulan forehand menurut Lardner (1996:31) adalah” merupakan pukulan  

yang paling umum dipakai dalam tenis. Ini hampir selalu merupakan stroke 

penting yang dipelajari.” Scharff (1981:24) menyebutkan “forehand drive adalah 

yang paling penting bagi seorang pemula. Tujuannya adalah mengembalikan pada 

sisi badan sebelah raket (sebelah kanan pada orang biasa dan sebelah kiri bagi 

orang kidal). Menurut Katili (1976:30) forehand drive adalah pukulan di sebelah 

kanan pemain, pada pemain kidal di sebelah kiri dengan perkenaan bola di bagian 

depan daun raket. 

 

2.1.2.3. Backhand drive 

        Adapun Brown (1996:IX) menjelaskan bahwa “ backhand drive adalah 

pukulan yang dilakukan oleh pemain tangan kanan dengan lengan menyilang di 

depan tubuh ke arah kiri, pukulan yang dilakukan pemain kidal dengan lengan 

menyilang di depan tubuh ke arah kanan”. 

2.1.2.4. Pukulan Volley 

 “Pukulan volley adalah suatu cara memukul sebelum bola mental di 

lapangan, umumnya terjadi di wilayah dekat net”(Lardner, 1996:62). Menurut 

Scharff (1981:70) pukulan volley adalah pukulan yang dilakukan sebelum bola 
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memantul ke tanah”. Pukulan volley dilakukan dekat net, sehingga jarak antara 

pemukul dengan lawan dekat. Bermain tenis bukan hanya sekedar memukul bola 

agar dapat melampui net dalam batas-batas lapangan permainan tenis, tetapi 

diperlukan syarat tertentu. Yudoprasetio (1981:1-2) mengatakan bahwa syarat – 

syarat dalam melakukan Volley terhadap bola adalah sebagai berikut : 1) memukul 

bola dengan ringan, 2) melakukan pukulan berirama, 3) menjaga keseimbangan 

badan, 4) memelihara effeciency (tidak membuat gerakan yang sia – sia), 5) 

memukul dengan keras. 

Keadaan ini memaksa pemukul beraksi dengan cepat, dengan kecepatan 

bola yang keras maka tak ada kesempatan untuk melakukan backswing. Bola 

sebaiknya dipukul di depan badan dan lebih dekat dengan net dibandingkan 

pukulan drive. Pada pertandingan Internasional, volley sama pentingnya dengan 

groundstroke’s. Dalam permainan ganda, volley bahkan dianggap lebih penting. 

Volley memang lebih sulit daripada groundstroke karena menuntut kekuatan 

pergelangan tangan serta refleks yang lebih cepat. Tetapi volley merupakan suatu 

tembakan yang jika dilatih dengan tekun akan semakin terasa mudah. Jika anda 

memiliki keyakinan terhadap tembakan ini, anda akan melakukannya dengan hasil 

yang baik. Lebih lanjut Schraff mengemukakan bahwa volley tidak hanya dibuat 

dari net depan tetapi dari tiap bagian dari lapangan, namun volley sebagian besar 

akan dilakukan dari depan net atau pada waktu menuju net (1981:71). Oleh sebab 

itu posisi yang terbaik adalah suatu tempat ditengah-tengah lapangan 15 atau 20 

cm dari net. 
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2.1.3. Pukulan Volley 

        Katili (1976:52) menjelaskan bahwa jenis pukulan Volley adalah sebagai 

berikut: Volley topspin, Volley sliced, Volley flat. Untuk pukulan Volley topspin 

banyak tidaknya putaran bola bergantung dari sudut pemukulan. Semakin tinggi 

sudut (semakin vertikal) pemukulan maka akan semakin banyak spin yang 

didapat. Tetapi jika sudut horisontalnya lebih besar, maka spin yang dihasilkan 

lebih sedikit.  

Permainan tenis menurut Magethi yang menyatakan ada lima macam 

pukulan volley dalam tenis adalah forehand volley, backhand volley, low volley, 

stop volley, lob volley (1990:68). 

2.1.3.1. Forehand volley 

Forehand volley merupakan pukulan terhadap bola yang masih diudara 

dengan menarik lengan kekanan sedikit ke samping kanan, permukaan raket 

sedikit dibuka dan bahu berputar sedikit kesamping dan kaki kiri melangkah 

kedepan pada saat memukul. Ini dilakukan oleh pemain yang melakukan pukulan 

dengan tangan kanan. 

2.1.3.2. Volley Backhand 

Volley Backhand merupakan kebalikan dari pukulan forehand volley, yaitu dengan 

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

digunakan untuk melangkah kedepan. 
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2.1.3.3. Low Volley 

Low volley merupakan pukulan volley dengan menggerakkan tubuh secara 

cepat untuk menjangkau bola dengan menekuk lutut untuk mendapatkan bola 

rendah dengan membuka raket. 

2.1.3.4. Stop Volley 

Stop volley adalah pukulan menjatuhkan bola sedikit melewati net dan 

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

dekat dengan net yang harus memperhatikan pegangan raket dengan kuat. 

2.1.3.5. Lob Volley 

  Ini suatu pukulan yang dilakukan bila lawan berada dekat dengan net dan 

untuk siap memukul kembali. Ini bersifat menyerang dan menangkis, dan berhasil 

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

sentuhan serta waktu raket mengangkat bola.Volley sliced dapat dilakukan untuk 

semua kecepatan bola, artinya dapat dilakukan pada kecepatan bola lambat. 

  Volley lob Menurut Mottram (1986:51) diuraikan bahwa pukulan Volley 

merupakan pukulan yang lamban. Dalam pukulan lob, lutut harus ditekuk rendah 

guna mendapatkan hasil yang baik. Pukulan lob bola “di sendok” sehingga bola 

tinggi melambung ke arah lapangan lawan. 

        Pukulan Volley lain adalah pukulan Voley  slice yang oleh Magethi 

(1990:16) diuraikan sebagai berikut : pada pukulan slice ini bola harus dipukul di 

belakang sedikit di bawah dari tengah-tengah bola dengan ayunan raket dari 

belakang bawah ke muka bawah dan daun raket dalam posisi sedikit terbuka.  

Sedangkan pukulan Volley flat menghasilkan bola yang lebih save dan cepat serta 
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sukar dikembalikan. Bola yang dihasilkan merupakan canon ball yaitu bola polos 

tanpa putaran dan sangat cepat. 

 

 

2.1.4. Pukulan Forehand volley 

2.1.4.1. Pengertian Forehand volley 

  Forehand volley merupakan pukulan terhadap bola yang di udara dengan 

menarik lengan sedikit ke samping kanan, permukaan raket sedikit dibuka dan 

bahu berputar sedikit ke samping dan kaki kiri melangkah ke depan pada saat 

memukul. Ini dilakukan oleh pemain yang melakukan pukulan dengan 

menggunakan tangan kanan (Katilli, 1973:88). Tujuan utama dari seorang pemain 

yang menyerang, pukulan ini biasa disebut finishing shot atau pukulan penentu, 

karena maksud utamanya adalah memenangkan angka dan mengakhiri suatu rally. 

2.1.4.2. Teknik Pukulan Forehand volley 

  Pelaksanaan Forehand volley, untuk dapat memperoleh hasil yang baik 

maka harus memperhatikan teknik-teknik dasar yang meliputi cara memegang 

raket, posisi badan pada saat memukul, gerak ayunan lengan dan raket serta posisi 

raket pada saat mengenai bola. Keempat unsur teknik pukulan dasar tersebut 

dikenal dengan istilah Four In One Principles, yaitu suatu prinsip yang 

merupakan suatu kesatuan dari keempat unsur teknik dalam melakukan suatu 

pukulan dalam tenis. Keempatnya tidak dapat dipisahkan dan harus menjadi 

kesatuan gerak dalam usaha melakukan suatu teknik pukulan yang benar dengan 

hasil penempatan bola yang baik. Handono menerangkan bahwa jika anda sudah 

dalam posisi siap untuk melakukan pukulan volley, biasakan mata selalu 
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mengawasi bola dan latih juga melihat gerakan raket lawan untuk mengetahui 

arah dan kecepatan pukulan lawan (2002: 35).  

Pada waktu bola dipukul oleh lawan, tarik raket anda kemana arah bola 

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

volley tidak menggunakan ayunan ke belakang (backswing). Tetapi menggunakan 

transfer tenaga dengan melangkahkan kaki kedepan untuk menimbulkan tenaga 

pukul pada pukulan volley kita.  

Lakukanlah volley dengan rileks, jangan terburu- buru, dan lakukan 

perkenaan bola dengan lembut. Setelah dapat memegang raket dengan benar, 

Brown mengatakan bahwa teknik selanjutnya yaitu sikap berdiri, ayunan 

kebelakang (backswing), ayunan kedepan (forward swing), perkenaan raket 

dengan bola (impact) dan gerak lanjutan (follow through) (1998:70). Lebih 

jelasnya, uraian berikut ini akan menjelaskan teknik pelaksanaan dari kelima 

unsur teknik tersebut dalam melakukan forehand volley. 

2.1.4.3. Teknik pegangan volley 

        Dalam permainan tenis pegangan sangat penting , sebab pegangan yang 

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

memukul bola kearah yang dikehendaki. Seorang pemain harus memakai 

genggaman untuk forehand volley dan backhand volley serupa dengan forehand 

dan backhand drive.  

Untuk dapat merubah dari genggaman forehand ke backhand atau 

sebaliknya hanya diperoleh dengan latihan, dan pada volley perubahan ini harus 

cepat dan otomatis. Faktor inilah yang menyebabkan banyak pemain yang 
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memakai pegangan continental, ini dapat dipakai untuk kedua macam pukulan 

karena mereka beranggapan tidak dapat merubah genggamannya cukup cepat. 

Suatu pukulan yang baik biasanya didukung oleh teknik pegangan yang benar.  

Magethi berpendapat ada tiga pegangan yang digunakan untuk melakukan 

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

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

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

Kelebihan dari pegangan continental ini adalah memberikan rasa enak 

pada pemain serta dapat memberikan kesempatan yang bagus untuk gerakan 

pergelangan tangan, sehingga memberikan keuntungan bagi pemukul untuk 

melakukan pukulan volley baik forehand ataupun backhand dengan baik.  

Magethi mengatakan bahwa pegangan continental adalah pegangan raket 

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

pegangan raket dan jari-jari tangan mengelilingi raket (1990:47). Secara lebih 

jelas cara memegang raket dengan cara continental seperti pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1:  

Genggaman Continental 

http://www.tennis.com/articles/articlefiles/18 maret 2011 

http://www.tennis.com/articles/articlefiles/18
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2.1.4.4. Sikap Berdiri 

Untuk melakukan setiap pukulan, pemain harus mengambil posisi siap, 

raket disiapkan di depan badan, jari-jari tangan kanan memegang raket dengan 

pegangan continental. Badan menghadap kejaring dan sedikit dibungkukkan, 

seperti dianjurkan untuk suatu drive. Scharff berpendapat ada bermacam - macam 

alasan untuk bersikap demikian, Jika kepala anda rendah, maka pandangan anda 

lebih rendah sehingga lebih mudah mengikuti jalan bola, anda akan merasa lebih 

mudah untuk mengenai bola dengan bagian tengah raket, ini yang paling penting 

jika mata sama tinggi dengan bola. Dari sikap membungkuk akan lebih mudah 

untuk bergerak atau meloncat lebih cepat kekanan atau kekiri.  

Anda di lindungi oleh net, jika bola dipukul keras. Juga menambah 

keyakinan anda jika bermain berdekatan. Meskipun acap kali tidak ada banyak 

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

Posisi kaki yang terbaik adalah serupa dengan posisi kaki pada forehand drive. 

Kaki kiri harus didepan dan kaki kanan tepat dibelakangnya sehingga keduanya 

kira-kira 90 derajat dengan net (1981:72). Lebih lanjutnya posisi siap seperti pada 

gambar 2. 

 

Gambar 2. Posisi siap melakukan forehand volley 

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

Hongkong: Barron’s Education Series, Inc. (99) 
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2.1.4.5. Ayunan ke Belakang ( Backswing ) 

Pada pukulan forehand volley, ayunan ke belakang menurut Schraff, 

pegangan tangan tidak boleh lebih dari titik sama tinggi dengan bahu kanan, dan 

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

kebelakang, lutut kaki yang dibelakang harus ditekuk, sedangkan lutut kaki kiri 

yang dilonggarkan. Tangan kiri harus jauh dari badan untuk menjaga 

keseimbangan. Pada bagian depan dari pukulan, lengan dan pergelangan 

merenggutkan kepala raket kedepan dan kebawah kearah bola datang dengan 

gerak yang pendek dan cepat (1981:73). Pendapat lain menurut Katili bahwa 

volley tidak di-drive atau dipukul, melainkan disodok (di”punch”). Volley dimulai 

dari sisi badan dan lebih mirip kepada “jab” tinju (1948:81). Jika volley di-drive, 

pemain menggunakan backswing, dia akan kehilangan keseksamaan dan kontrol. 

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

bola, kemudian dorong kedepan dan sedikit ke bawah.  

Pergelangan tangan harus kuat selama memukul, berat badan berpindah ke 

kaki kiri sewaktu memukul. Alasan untuk itu adalah jelas sebelum bola 

menyentuh tanah kecepatannya selalu lebih daripada jika bola dibiarkan 

melambung. Lebih jelasnya ayunan kebelakang seperti pada gambar 3.  

 

Gambar 3. Ayunan ke Belakang 

Sumber: Barron’s. 2000. Tenis Course techniques and Tactics Vol. 1 

Hongkong: Barron’s Education Series, Inc. (99) 
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2.1.4.6. Ayunan Ke Depan (Forward swing) 

Pada pukulan forehand volley, saat ayunan lengan kedepan badan harus 

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

sedangkan kaki kiri langsung kebelakang. Untuk pukulan yang dikehendaki ke 

sebelah kanan, pukullah bola lebih dahulu dari pada pukulan lurus dan sekaligus 

kaki belakang digeser kedepan. Untuk pukulan kekiri, bola dipukul sedikit 

terlambat (lebih dekat ke badan) dan kaki belakang agak sedikit mundur. 

Pertahankan untuk memberikan sedikit tenaga, dan cegahlah ayunan ke 

depan terlalu banyak. Volley yang baik adalah dengan tindakan yang cepat dan 

pendek, ayunkan raket ke depan dari bahu jangan menggunakan pergelangan 

tangan atau siku. Lihat gambar 4. 

 

Gambar 4. Ayunan ke depan Sumber: Barron’s. 2000. Tenis Course Techniques 

and Tactics Vol. 1 Hongkong: Barron’s Education Series, Inc. (99) 
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2.1.4.7. Perkenaan Raket Dengan Bola (Impact) 

Saat raket bergerak kedepan, kepala raket harus tinggi dan permukaan 

raket sedikit menghadap net. Raket dipegang lebih kuat dan terus selama 

mengenai bola, diusahakan senar raket mengenai bola tepat pada bagian 

tengahnya. Pukulan volley harus setinggi mungkin dan diarahkan ke bawah, ini 

dapat dicapai dengan membuka bagian muka raket selebar mungkin. Ingatlah agar 

posisi raket di depan anda, berat badan condong ke depan, gunakan backswing 

pendek dan pukul bola sebelum mencapai anda. Bukalah permukaan raket sedikit 

untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar dan hindari memukul volley ke atas, 

jika anda melakukan hal ini, maka keuntungan akan berpihak pada lawan anda. 

Lihat gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Perkenaan Raket dengan Bola 

Sumber: Barron’s. 2000. Tenis Course Technique and Tactics Vol. 1 

Hongkong: Barron’s Education, Inc. ( 99 ) 
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2.1.4.8. Gerak Lanjutan ( Follow Through ) 

Pada pukulan forehand volley ayunan lanjutan hanya sedikit, setelah raket 

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

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

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

kearah pukulan anda dan kembalilah ke posisi semula secepat mungkin untuk 

bersiap – siap  terhadap pukulan berikutnya, dan jika anda terlambat kembali ke 

posisi semula, maka keuntungan akan berpihak pada lawan anda. Jika anda dapat 

melakukan gerak lanjutan dengan benar, maka hasil pukulan volley akan sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Lihat gambar 6.  

 

Gambar 6: Ayunan ke depan 

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

Hongkong: Barron’s Education Series, Inc. (99) 

 

Secara lengkap pelaksanaan forehand volley dari awal sampai akhir seperti pada  

  
Gambar 7: Pelaksanaan forehand volley 

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

Hongkong: Barron’s Education Series, Inc. ( 37 ). 
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2.1.5. Latihan 

Menurut Harsono H.P. (1982:27), latihan adalah proses yang sistematis 

dari pada berlatih atau bekerja secara berulang – ulang, dengan kian hari kian 

menambah jumlah beban latihan atau pekerjaan. Tujuan utama dalam latihan 

adalah memperbaiki prestasi tingkat trampil maupun kerja dari si petenis.  

Menurut Bompa (1994:6-8) tujuan latihan adalah : Untuk mencapai dan 

memperluas perkembangan fisik secara menyeluruh, untuk menjamin dan 

memperbaiki perkembangan fisik khusus sebagai suatu kebutuhan yang telah 

ditentukan, untuk memoles dan menyempurnakan teknik olahraga yang dipilih, 

memperbaiki dan menyempurnakan strategi yang penting yang dapat diperoleh 

dan belajar taktik lawan, menambah kwalitas kemauan, menjamin dan 

mengamankan persiapan tim secara otomatis, untuk mempertahankan keadaan 

sehat setiap petenis, untuk mencegah cidera, untuk menambah pengetahuan setiap 

petenis. 

Menurut Lardner (1987:153-159) ada beberapa jenis latihan untuk 

mempersiapkan seorang petenis, yaitu : Lari, lompat tali (skipping), latihan perut, 

latihan kaki dan paha, latihan pergelangan tangan, jari, dan lengan bawah. 

 

2.1.6. Metode Latihan. 

Di dalam meningkatkan prestasi petenis dibutuhkan pengetahuan khusus 

tentang metode-metode pelatihan. Karena metode melatih merupakan kunci 

keberhasilan seorang pelatih dalam meningkatkan prestasi petenis. Menurut 

Suharno H.P (1993:3) metodologi pelatihan adalah suatu ilmu yang mempelajari 
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masalah cara – cara berlatih dan melatih yang bersifat meningkatkan kualitas 

petenis dalam rangka mencapai prestasi prima dan kemandirian. Menurut Suharno 

H.P (1993:6) ada beberapa azas dalam berlatih-melatih yaitu antara lain : 1) 

motivasi adalah dorongan baik dari dalam maupun dari luar untuk mencapai cita-

cita juara petenis dalam proses pelatihan, 2) minat adalah perhatian, konsentrasi, 

dan semangat tinggi dalam proses berlatih melatih, 3) aktivasi adalah keaktivan 

gerak dari pelatih dan petenis dalam proses pelatihan, 4) peragaan adalah 

keterampilan olahraga dapat dikuasai dengan baik apabila benar-benar diragakan 

atau dipraktikan di lapangan, gerak dari yang mudah ke arah yang sukar, berlatih 

gerak yang sederhana menuju ke komplek, 5) ulangan adalah untuk mencapai 

gerak otomatis yang benar, perlu frekwensi gerak sebanyak – banyaknya di 

lapangan.  

        Seperti halnya untuk meningkatkan teknik pukulan volley diperlukan 

banyak latihan secara efektif dan kontinyu. Prestasi petenis akan menurun lagi 

bila beban menjadi ringan dan latihan tidak kontinyu (Suharno H.P,1993:10). Di 

samping itu untuk melatih teknik diperlukan cara-cara khusus antara lain, a) 

melatih gerak teknik secara keseluruhan dan kasar, b) melatih gerak –gerak bagian 

dengan teliti dan benar, c) melatih gerak keseluruhan secara cermat dengan 

menitik beratkan kunci – kunci gerak yang dapat menjamin kebenaran gerak, d) 

mengotomatisasi gerak yang benar secara keseluruhan dengan jalan melakukan 

sebanyak mungkin frekwensinya, e) dicobakan/dipraktikan dalam permainan 

dengan pengontrolan secara cermat, f) penyempurnaan kesalahan – kesalahan 
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yang terdapat saat bermain/bertanding, g) evaluasi hasil gerak keterampilan yang 

manjadi tujuan latihan (Suharno H.P, 1993:69). 

 

 

2.1.7. Metode Latihan Pukulan Volley. 

Dalam usaha mencapai prestasi yang maksimal pada cabang olahraga, 

diperlukan pembinaan yang teratur, terprogram dan berkesinambungan dari para 

pembina. Seorang pembina harus mengetahui faktor- faktor penentu yang dapat 

mempengaruhi prestasi petenis sehingga dalam membina petenis dapat tepat pada 

tujuan yang kita harapkan. Pemberian latihan dalam olahraga ada bermacam - 

macam cara dalam melatih atau metode latihan, untuk mencari efektifitas dan 

efisiensi suatu latihan. Untuk tenis ada banyak metode latihan yang dapat 

diberikan oleh pelatih kepada anak didiknya. Volley dalam tenis, Brown 

mengatakan ada banyak bentuk latihan volley diantaranya :  

1. Volley Bayangan  

Melalui cermin pemain melakukan ayunan volley dengan mencari 

komponen seperti gerakan kaki, cara genggaman atau gerakan mengayun. 

2. Volley 2 Lawan 1 

Melakukan dengan 2 mitra latih secara bergantian melakukan pukulan 

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

bola datang setinggi bahu pukul bola dengan sudut membuka lapangan 

(membuat ruangan terbuka di lapangan lawan). 
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3. Volley Maju 

Pemukul memukul bola dengan volley sambil bergerak maju kedepan net 

selangkah demi selangkah. 

4. Volley Dinding 

Memukul bola ke dinding dengan volley ke arah sasaran yang telah 

ditentukan. 

5. Volley Berurutan 

Merupakan latihan pukulan volley dengan mitra latihan yang memuku bola 

dengan pukulan groundstroke dari baseline. 

6. Volley Dengan Sasaran 

Merupakan latihan volley dengan menggunakan sasaran di sudut belakang 

backhand, kemudian sudut belakang forehand, kemudian backhand pendek 

dan lebar dan akhirnya forehand yang pendek dan lebar.  

 

Berdasarkan landasan diatas, maka dapat dibentuk model latihan forehand 

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

dibahas dalam penelitian ini volley dengan menggunakan sasaran (1998: 79), dari 

bentuk latihan tersebut diatas, banyak pelatih yang menggunakan cara dengan 

memodifikasi bentuk- bentuk latihan, seperti yang akan kami bahas dalam 

penelitian ini, yaitu dengan memodifikasi bentuk latihan volley dengan sasaran 

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

sasaran berpindah. Bentuk latihan yang digunakan untuk mengembangkan 

pukulan forehand volley dapat dilakukan dengan metode drill pada kedua bentuk 

latihan tersebut.  
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Dalam proses latihan untuk melatih pukulan forehand volley, latihan 

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

sehingga dalam pelaksanaan drill ini dilakukan oleh anak dengan memukul bola 

dengan arah sasaran yang telah ditentukan, yaitu sasaran tetap dan sasaran 

berpindah.  

2.1.7.1. Metode Latihan Sasaran Tetap dan Sasaran Berpindah 

Metode latihan sasaran tetap adalah suatu proses pukulan yang 

mengarahkan bola ke satu sasaran tertentu dalam satu tahap, yaitu memukul bola 

yang telah ditentukan sampai habis, dengan kata lain bahwa metode latihan block 

adalah mempunyai tugas gerak yang tidak banyak berubah seperti menerima, 

mengontrol bola, mengarahkan bola ke satu sasaran dengan sedikit gerakan 

footwork.  

Gerakan atau pengulangan pukulan yang dilakukan secara terus menerus 

akan membuat hasil yang lebih baik dalam proses belajar atau latihan. Hal 

tersebut sesuai dengan teori belajar yang dikemukakan oleh Sage (1984:250), 

tentang retention atau ingatan dalam belajar, dalam belajar dibutuhkan suatu 

waktu pelatihan untuk mencapai level tertentu untuk kemudian disimpan dalam 

memori otak.  

Belajar yang dilakukan secara rutin menurut periode tertentu akan lebih 

diingat dalam syaraf memori atau ingatan (Sage 1984:250). Dalam metode latihan 

sasaran tetap ini, sampel melakukan gerakan forehand volley pada satu sasaran 

dengan intensitas yang sering dan waktu istirahat yang singkat sehingga sampel 



 

 

 

 

32 

akan lebih ingat terhadap pukulan – pukulan yang telah dilakukan sebelumnya 

karena faktor banyaknya rutinitas pukulan yang dilakukan. 

Latihan forehand volley dengan metode latihan sasaran berpindah adalah 

suatu proses pukulan mengarahkan bola kesasaran secara acak atau sasaran yang 

satu ke sasaran yang lainnya dalam satu tahap, dengan kata lain pukulan forehand 

volley dengan metode latihan sasaran berpindah mempunyai bermacam – macam 

tugas gerak seperti menerima, mengontrol, mengarahkan dan ditunjang dengan 

gerakan footwork, dimana pada waktu memukul bola pertama akan berbeda 

dengan pada waktu memukul bola ke sasaran yang lainnya. 

Metode latihan sasaran berpindah sesuai dengan teori belajar tentang 

forgetting atau lupa dalam belajar. Teori ini menjelaskan bahwa apapun yang 

telah dipelajari dalam sistem syaraf dalam belajar akan rusak atau ketika tidak 

dipraktekan secara rutin (Sage 1984:250 ). Dalam metode latihan sasaran 

berpindah sampel melakukan pukulan forehand volley dengan arah bola acak. Hal 

tersebut mengakibatkan memori syaraf yang telah menyimpan belajar atau 

ketrampilan gerakan tersebut akan terganggu atau lambat bahkan lupa untuk 

mengingatnya kembali karena gerakan tersebut tindak dilakukan terus menerus 

pada satu sasaran.  

 

 

 

2.1.8. Kerangka Berfikir. 

Berdasarkan landasan teori tersebut diatas maka kerangka berfikir dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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2.1.8.1. Latihan Forehand Volley dengan Sasaran Tetap. 

Latihan forehand volley dengan sasaran tetap adalah suatu proses pukulan 

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

bahwa forehand volley dengan sasaran tetap adalah mempunyai tugas gerak yang 

tidak banyak berubah seperti menerima, mengontrol bola, mengarahkan bola 

kesatu sasaran dengan sedikit gerakan footwork. Bentuk latihan ini biasa 

digunakan oleh pelatih, yaitu pengumpan (F) memberikan bola dengan drill dari 

garis belakang (baseline) kepada anak (A) yang berdiri didekat net kurang lebih 1 

sampai ½ meter.  

Anak melakukan forehand volley secara terus- menerus dan diarahkan 

kesatu sasaran yang telah ditentukan dengan jumlah pukulan yang telah 

ditentukan pula. Setelah selesai melakukan, ganti dengan anak yang lain. Bentuk 

latihan forehand volley dengan menggunakan sasaran tetap tampak pada gambar 

8. 

 

Gambar 8: Latihan dengan Sasaran Tetap 

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

pukulannya, sehingga dengan cepat anak dapat memperbaiki kesalahan pukulan. 

Kelemahan pada latihan ini adalah anak tidak dapat menempatkan pukulan 

forehand volley ke semua sudut lapangan dengan baik.  

Gambar diatas tersebut dapat diartikan sebagai berikut: a. Bola dipukul ke 

sasaran 1 dengan jumlah bola 10 kali pukulan, b. Bola dipukul ke sasaran 2 

dengan jumlah bola 10 kali pukulan, c. Bola dipukul ke sasaran 3 dengan jumlah 

bola 10 kali pukulan, d. Bola dipukul ke sasaran 4 dengan jumlah bola 10 kali 

pukulan. 

Maksud dari pola diatas adalah bola dipukul dan diarahkan ke sasaran 1 

dengan jumlah bola yang telah ditentukan begitu juga pada sasaran yang 

berikutnya. Pada latihan ini memori akan merekam sangat kuat sebab tidak 

adanya hambatan selang waktu yang memungkinkan pola gerak ini mengalami 

gangguan. 

2.1.8.2. Latihan Forehand volley dengan Sasaran Berpindah 

Latihan forehand volley dengan sasaran berpindah adalah suatu proses 

pukulan mengarahkan bola kesasaran secara berpindah atau dari sasaran yang satu 

ke sasaran yang lainnya dalam satu tahap, dengan kata lain pukulan forehand 

volley dengan sasaran berpindah mempunyai bermacam- macam tugas gerak 

seperti menerima, mengontrol, mengarahkan dan ditunjang oleh gerakan 

footwork, dimana pada waktu memukul bola pertama akan berbeda dengan pada 

waktu memukul bola ke sasaran yang lainnya (sasaran 2, 3 dan 4).  
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Bentuk laihan ini dapat dilakukan dengan drill juga, dengan pengumpan 

(F) memberi bola dari garis belakang (baseline) kepada anak (A) yang juga berdiri 

di depan net kurang lebih 1 sampai ½ meter. Pada latihan ini anak melakukan 

forehand volley dengan bola diarahkan ke berbagai sudut lapangan yang telah 

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

ganti dengan anak yang lainnya. Bentuk latihan forehand volley dengan sasaran 

berpindah tampak pada gambar 9. 

 

Gambar 9. Latihan Sasaran Berpindah 

(Sumber: Modifikasi Latihan Sasaran Tetap) 

 

Bentuk latihan sasaran berpindah ini mempunyai kelebihan yang lebih 

baik dibandingkan dengan latihan sasaran tetap, yaitu dapat meningkatkan 

kemampuan anak dalam menempatkan bola pada waktu melakukan pukulan 

forehand volley ke semua sudut lapangan dengan baik. Gambar di atas tersebut 

dapat diartikan sebagai berikut: a. Bola dipukul ke sasaran 1, b. Bola dipukul ke 

sasaran 2, c. Bola dipukul ke sasaran 3, d. Bola dipukul ke sasaran 4. 
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Maksud dari pola tersebut diatas adalah pukulan pertama mengarah ke 

sasaran 1, pukulan kedua mengarah ke sasaran 2, pukulan ketiga mengarah ke 

sasaran 3, pukulan keempat mengarah ke sasaran 4 dan kembali lagi ke sasaran 1 

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

memori akan kurang dalam merekam informasi karena adanya hambatan yang 

memungkinkan pola gerak ini mengalami gangguan. 

 

2.1.9. Kelebihan dan Kekurangan Latihan Forehand volley Dengan Sasaran 

Tetap dan Sasaran Berpindah 

 

2.1.9.1. Kelebihan dan kekurangan latihan forehand volley sasaran tetap 

Dalam melakukan pukulan forehand volley, anak dapat dengan cepat 

memperbaiki semua kesalahan pada saat melakukan pukulan forehand volley, 

konsentrasi pukulan hanya tertuju pada satu sasaran dan tidak berubah- ubah 

sehingga memudahkan anak untuk lebih cepat menghafal dan meguasai pukulan 

tersebut. 

Gerakan footwork dan impact bola kurang dapat dikuasai, anak cepat 

merasa bosan karena hanya memukul pada satu sasaran tanpa adanya fariasi 

latihan pukulan, sehingga arah forehand volley akan terpusat pada satu titik. Pada 

umumnya pemain yang berlatih menggunakan sasaran tetap tidak terbiasa dengan 

adanya perubahan arah sasaran, sehingga latihan yang mengarah pada kecermatan 

dan ketelitian kurang mendukung semua pada ketepatan. 

2.1.9.2. Kelebihan dan kekurangan latihan forehand volley sasaran berpindah 

Penguasaan footwork dan impact bola dapat sekaligus dikuasai, antisipasi 

terhadap keadaan lapangan lebih terlatih, dalam hal ini sudah tentu pemain lebih 
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mudah menyesuaikan posisi dalam melakukan pukulan forehand volley sehingga 

memori dalam latihan ini dapat diterapkan saat melakukan forehand volley pada 

saat permainan yang sesungguhnya. 

Kesalahan pada saat melakukan pukulan forehand volley kurang cepat 

diperbaiki karena adanya perubahan pola gerak yang disebabkan sasarannya yang 

berpindah- pindah, sehingga unsur ketelitian dan kecermatan harus lebih 

didahulukan daripada kekuatan. Untuk lebih jelasnya, kelebihan dan kekurangan 

latihan forehand volley di atas dapat dilihat pada tabel ringkasan dibawah ini.  

Tabel 2.1. 

Kelebihan dan Kelemahan Latihan Forehand Volley Sasaran Tetap dan Sasaran 

Berpindah. 

 

Metode Latihan Kelebihan   Kelemahan 

Latihan Forehand Volley 

dengan Sasaran Tetap 

1). Atlet dapat dengan 

cepat memperbaiki 

kesalahan dalam 

melakukan pukulan 

forehand volley. 

 

 

2).  Konsentrasi pukulan 

hanya tertuju pada satu 

sasaran sehingga 

memudahkan anak untuk 

1) Atlet hanya terlatih 

gerakan forehand volley 

dengan penekanan pada 

satu sasaran, sehingga 

arah forehand volley 

hanya terpusat pada satu 

titik. 

2) Anak akan cepat 

merasa bosan karena 

hanya memukul pada 

satu sasaran tanpa 
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cepat menghafal pukulan 

tersebut. 

 

adanya fariasi latihan 

pukulan. 

Latihan forehand volley 

dengan menggunakan 

sasaran berpindah 

 

Latihan Forehand Volley 

dengan Sasaran 

Berpindah 

1) Dengan adanya 

perubahan sasaran dari 1 

sasaran ke 4 sasaran akan 

lebih mendukung kearah 

kecermatan dan 

 

2) Pengkoordinasian 

gerak guna mengarah 

pada sasaran lebih teliti 

dibandingkan dengan 

sasaran tetap. 

1) Kesalahan pukulan 

kurang cepat diperbaiki 

karena sasarannya 

berpindah- pindah 

ketelitian,ini dikarenakan 

sasarannya lebih banyak 

 

 

 

2.2. Hipotesis Penelitian 

  Hipotesis berasal dari kata hipotesa, istilah hipotesa sebenarnya adalah 

kata majemuk, terdiri dari kata-kata hipo dan tesa. Hipo berasal dari kata yunani 

hupo, yang berarti di bawah, kurang atau lemah. Tesa berasal dari kata yunani 

thesis, yang berarti teori atau proposisi yang disajikan sebagi bukti. Dalam rangka 
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pembicaraan ini hipo akan kita artikan lemah, sedang tesa kita artikan teori, 

proposisi, atu pernyataan. Hipotesa adalah pernyataan yang masih lemah 

kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya. Suatu hipotesa akan 

diterima kalau bahan-bahan penyelidikan membenarkan pernyataan itu (Sutrisno 

Hadi, 2002 : 257 ). Jadi hipotesis yang kemudian cara menulisnya disesuaikan 

dengan Ejaan Bahasa Indonesia menjadi hipotesa, dan berkembang menjadi 

hipotesis. 

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dibuat, maka hipotesis penelitian 

ini   adalah :  

1. Ada perbedaan pengaruh antara metode latihan forehand volley sasaran 

tetap dan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley pada 

petenis putra kelompok umur 10-16 tahun klub Phapros tahun 2011.  

2. Metode latihan sasaran berpindah lebih baik dibandingkan dengan 

metode latihan sasaran tetap terhadap kemampuan forehand volley pada 

petenis putra kelompok umur 10-16 tahun klub Phapros tahun 2011.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

  Metodologi penelitian merupakan syarat mutlak didalam suatu penelitian. 

Berbobot atau tidaknya suatu penelitian tergantung pada pertanggung jawaban 

metodologi penelitiannya. Penggunaan metodoogi penelitian harus tepat dan 

mengarah pada tujuan serta dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

  Sutrisno Hadi berpendapat bahwa metode penelitian sebagaimana yang 

dikenal sekarang memberikan garis-garis yang cermat dan memajukan yang 

benar, maksudnya adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang telah dicapai dari 

suatu penelitian dapat mempunyai nilai  karya ilmiah yang setinggi-tingginya 

(1987: 14). Pembahasan ini akan menguraikan tentang metode-metode penentuan 

dalam penelitian. 

 

 

3.1    Metode Penentuan Obyek Penelitian 

3.1.1. Populasi 

 Populasi menurut Suharsimi Arikunto (1993:102) adalah keseluruhan 

subyek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang wilayah 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi 

(2000:182) populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki. 

 Pengertian tersebut mengandung maksud bahwa populasi adalah 

keseluruhan individu yang akan dijadikan obyek penelitian dan keseluruhan dari 

individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. 

40 
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Dari pengertian tersebut maka populasinya adalah petenis putra kelompok 

umur 10 – 16 tahun Klub Phapros Semarang tahun 2011, yang jumlahnya 14 

anak. Alasan penulis mengambil populasi ini adalah tingkat kemampuan yang 

merata dan telah mendapatkan teknik dasar.  

Petenis putra yang ikut dalam klub tenis Phapros termasuk dalam tahap 

pembinaan olahraga tenis untuk menuju peningkatan prestasi olahraga tenis. 

Mereka dalam tingkat usia yang relatif sama, yaitu antara usia 10 sampai 16 

tahun. 

3.1.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto 2006:131). Penelitian ini dilaksanakan dengan keadaan subjek di dalam 

populasi yang benar-benar homogen artinya mempunyai sifat sama untuk diteliti 

dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik sampling yang digunakan adalah 

Purposive Random Sampling.  

 Purposive Sampling, yaitu sampel berdasarkan maksud, dan tujuan 

tertentu. Teknik Sampling yang kedua adalah Random Sampling, yaitu pembagian 

kelompok kontrol dan eksperimen didasarkan acak atau random. 

  Sampel menurut Suharsimi Arikunto (1993:120) adalah jika kita hanya 

akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian 

sampel. Sampel adalah wakil populasi yang diteliti. Maka apabila subyek kurang 

dari 100, lebih baik diambil semua dan bila subyeknya besar dapat diambil antara 

10% - 15%, atau 20% - 25% atau lebih”. Sampel adalah penduduk yang 

jumlahnya kurang dari jumlah populasi (Sutrisno Hadi, 2000 : 221) 



 

 

 

 

42 

  Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah petenis putra club 

Phapros kelompok umur 10 – 16 tahun tahun 2011. 

 

 

3.2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 3 April 2011 dengan perincian 

sebagai berikut: 

3.2.1.  Tes Awal 

Tes awal dilaksanakan pada tanggal 3 April 2011 pada pukul 14.30 sampai 

dengan selesai di lapangan tenis PT. Phapros. 

3.2.2. Pelaksanaan Latihan 

Mengenai masalah frekuensi latihan tiap minggunya sebanyak 4 kali, hal 

ini berdasarkan pendapat dari Nossek (1982: 195) yang mengatakan bahwa " 

Untuk memungkinkan seorang petenis berkualitas tinggi dibutuhkan latihan empat 

kali perminggu atau lebih ". Namun para pelatih dewasa ini pada umumnya setuju 

untuk menjalankan program latihan 3 kali setiap minggu, agar tidak terjadi 

kelelahan yang kronis.  

Adapun lama latihan yang diperlukan seperti yang telah dikemukakan M. 

Sajoto adalah selama 6 minggu atau lebih (1988:209). Dalam penelitian ini 

frekuensi latihan adalah 3 kali seminggu selama 6 minggu, jadi jumlah pertemuan 

ada 18 kali, satu kali pertemuan untuk pre-test dan satu pertemuan untuk post- 

test. Dengan waktu latihan lamanya 120 menit, hal ini berdasarkan pendapat dari 

Suharno yang mengatakan bahwa intensitas latihan untuk olahraga prestasi 

dibutuhkan waktu 45 - 120 menit (1986: 195). 
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3.2.3. Tes akhir (post- test) 

Apabila jumlah pertemuan telah terpenuhi maka dilaksanakan post-test 

pada tanggal 15 Mei 2011, dengan tujuan untuk mengambil data akhir yang 

diperoleh dari kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 setelah 

mendapatkan latihan sebanyak 16 kali pertemuan. 

 

 

3.3. Variabel penelitian 

 Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2007:2). Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau 

obyek yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu 

obyek dengan obyek yang lain (Hatch dan Farhady, 1981) dalam buku (Sugiyono, 

2007:3). 

 Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka 

macam macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 5 (Sugiyono, 

2007:4- 5) yaitu: 1) Variabel independen, 2) Variabel dependen, 3) Variabel 

moderator, 4) Variabel intervening, 5) Variabel kontrol. Dari macam- macam 

variabel di atas, variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah variabel 

independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) yaitu: 

3.3.1.  Variabel bebas (independen) 

Variabel bebas menurut Suharsimi Arikunto adalah variabel yang 

mempengaruhi atau variabel penyabab (1997:99).Variabel bebas dalam 
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penelitian ini adalah latihan pukulan  forehand volley dengan sasaran tetap 

dan sasaran berpindah . 

3.3.2.  Variabel terikat (dependen) 

   Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan 

melakukan forehand volley pada petenis putra kelompok umur 10 – 16 

tahun klub tenis Phapros tahun 2011.  

 

 

3.4. Metode dan Rancangan Penelitian.  

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen 

adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang 

sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengurangi atau menyisihkan faktor – 

faktor lain yang bisa mengganggu. Eksperimen selalu dilakukan dengan maksud 

untuk melihat akibat dari suatu perlakuan. 

Dalam melakukan kegiatan eksperimen ini menurut Sutrisno Hadi 

(2000:484) penulis menggunakan pola Matched by Subject Design yang 

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

karena hakekat subject matching adalah sedemikian rupa sehingga pemisahan – 

pemisahan subject masing- masing ke group kontrol secara otomatis akan 

menseimbangkan kedua group itu.  

Untuk menyeimbangkan kemampuan kedua kelompok, dalam penelitian 

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

hasil pre experimental testnya sama atau hampir sama dipasangkan dengan 

menggunakan rumus abba, kemudian anggota tiap pasang itu dipisahkan untuk 
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dijadikan kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2, sehingga kedua 

kelompok tersebut mempunyai kemampuan awal yang sama sebelum diberikan 

perlakuan atau latihan. 

Langkah kerja dalam mengerjakan tabel penelitian adalah sebagai berikut :  

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

dengan nomor urut.  

2). Nilai tes akhir dari kelompok eksperimen 1 dimasukkan dalam kolom 

Xk.  

3). Nilai tes akhir dari kelompok eksperimen 2 dimasukkan dalam kolom 

Xe.  

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

nilai kelompok eksperimen atau Xk - Xe.  

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

dari :    

Harus dicek sigma S D = S (Xk - Xe) dan d = 0 , 0. Perlu diperhatikan 

tanda-tanda (-) dan (+). 6). Kemudian setiap kolom dicari jumlahnya dan dalam 

rekapitulasi nilai-nilai, MD, S d 2, dan N. 

 

3.5. Instrumen Penelitian. 

3.5.1. Tes forehand volley 

Tes untuk mengetahui kemampuan forehand volley menggunakan 

“Modified Timmers Forehand and Volley Backhand Test” (Timmers 
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1965:Hansley 1979) yaitu tes untuk mengukur forehand dan backhand volley. Tes 

ini memiliki tingkat validitasnya 0,842 dan untuk tingkat reliabilitasnya 0,958. 

Lapangan tes ini tampak seperti pada gambar 10. 

 

3.5.2.  Program Latihan 

Pemberian program latihan, Suharno mengemukakan bahwa pada zaman 

modern ini latihan dijalankan atau diberikan lima sampai tujuh kali perminggu, 

sedangkan lama waktu latihan antara tiga sampai empat jam (1986: 17). Pada 

penelitian ini latihan diberikan tiga hari perminggu, dikarenakan untuk 

menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ada pada klub tennis PT. Phapros.  

 

3.6. Teknik Pengambilan Data. 

Dalam penelitian ini data- data yang diperlukan diperoleh dengan 

menggunakan metode- metode sebagai berikut: 

3.6.1.  Metode Observasi yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data 

atau informasi awal sebelum diberikan suatu program latihan. Dalam hal ini 

sebelum penulis memberikan program latihan, penulis mengobservasi 

bagaimana kondisi di lapangan dan mengambil data – data yang diperlukan 

dalam pembuatan program latihan. 

3.6.2.  Metode Tes 

Metode tes ini dibagi menjadi dua bentuk tes yaitu tes awal (pre- test) dan 

tes     akhir (post- test). 
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3.6.2.1. Tes awal (pre- test). 

Tes awal (pre- test) yaitu untuk mencari data awal dari kemampuan 

pukulan forehand volley dengan bentuk angka sebelum sampel tersebut diberikan 

suatu perlakuan atau program latihan, kemudian hasil yang diperoleh dipakai 

sebagai pedoman untuk menentukan kelompok kontrol yang akan mendapatkan 

metode latihan forehand volley sasaran tetap dan kelompok eksperimen yang akan 

mendapatkan metode latihan forehand volley sasaran berpindah. 

Tujuan pelaksanaan tes awal (pre- test) adalah untuk membagi dua 

kelompok yang setara dan untuk mengukur kemampuan sampel dalam melakukan 

pukulan forehand volley, selanjutnya dari nilai yang sudah di rangking tersebut 

dipasangkan dengan rumus “A-B-B-A” sehingga akan mendapatkan 7 anak 

kelompok kontrol dan 7 anak kelompok eksperimen. 

3.6.2.2.  Perlakuan atau Latihan  

Prinsip latihan dalam penelitian ini untuk meningkatkan penguasaan 

pukulan forehand volley, untuk melatih suatu ketrampilan dibutuhkan jangka 

waktu tertentu agar diperoleh hasil yang bermanfaat. Penelitian ini menggunakan 

frekuensi latihan untuk satu minggu tiga kali latihan dengan jumlah pertemuan 

sebanyak 16 kali pertemuan. 

3.6.2.3. Tes akhir (post- test). 

Tes akhir yaitu untuk mencari data akhir kemampuan pukulan forehand 

volley dengan bentuk angka setelah sampel tersebut diberikan suatu perlakuan 

atau program latihan dengan menggunakan program latihan yang terarah dan 

teratur.  
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Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes forehand volley, 

dimana sampel dari tiap – tiap kelompok melakukan pukulan forehand volley 

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

kali tes forehand volley yang dilakukan. 

 

 

3.7. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam penelitian ini telah diusahakan untuk menghindari adanya 

kemungkinan- kemungkinan kesalahan selama melakukan penelitian sehubungan 

dengan pengambilan data. Dibawah ini akan dikemukakan adanya faktor- faktor 

yang mempengaruhi penelitian dan usaha- usaha untuk menghindarinya. 

3.7.1.  Faktor Kesungguhan Hati 

Kesungguhan hati dari tiap – tiap sampel dalam melakukan latihan 

tidaklah sama, sehingga dapat mempengaruhi hasil latihan. Untuk menghindari 

hal tersebut diusahakan agar tiap- tiap sampel bersungguh – sungguh dalam 

melakukan kegiatan latihan, selain itu disampaikan bahwa dari kegiatan tersebut 

dianggap latihan mandiri dan nantinya akan dijadikan acuan pelatih untuk 

memberikan penilaian bagi para anak didiknya. Selama latihan sampel juga diberi 

motifasi dengan sekedar minuman dan makanan kecil setiap selesai melakukan 

kegiatan latihan. 

3.7.2.  Faktor Kegiatan Anak Diluar Penelitian 

Selama berlangsungnya penelitian, kegiatan sempel diluar penelitian 

sangatlah sulit diawasi. Untuk mengatasi hal tersebut diusahakan memberikan 
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pengertian dan pengarahan pada sampel agar tidak melakukan kegiatan- kegiatan 

yang sama di luar penelitian. 

3.7.3.  Faktor Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini diusahakan selengkap mungkin 

dan dipersiapkan sebelum kegiatan dimulai. Hal ini adalah untuk menunjang 

kelancaran jalannya penelitian. 

3.7.4.  Faktor Pemberian Materi Latihan  

Faktor ini mempunyai peranan yang penting dalam mencapai hasil yang 

baik sehingga didalam menerangkan kepada sampel harus tegas dan jelas, tahap 

demi tahap dan selalu didemonstrasikan agar sampel mencontoh dengan baik. 

3.7.5.  Faktor Kebosanan 

Faktor ini sangat berpengaruh dalam penelitian ini, karena dari hari kehari 

hanya melakukan latihan pukulan forehand volley saja, jelas ini menimbulkan 

kebosanan. Untuk mengatasi hal tersebut maka diberikan variasi latihan yaitu 

diberikan teknik bermain tenis dan setelah itu sampel bermain tenis. 

3.7.6.  Faktor Kemampuan Sampel 

Masing- masing sampel mempunyai daya tangkap yang berbeda – beda 

didalam menangkap penjelasan dan demonstrasi, sehingga kemungkinan 

kesalahan dalam latihan masih ada. Untuk itu selalu diadakan koreksi secara 

langsung bagi sampel yang melakukan kesalahan dan koreksi secara klasikal 

setelah anak menyelesaikan kegiatan secara keseluruhan. 
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3.7.7.  Faktor Cuaca 

Penelitian ini dilakukan di lapangan terbuka, maka faktor cuaca terutama 

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

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

dipenuhi sesuai dengan rencana. 

3.7.8.  Faktor Tenaga Pembantu 

Sebelum tes dan kegiatan penelitian, diadakan koordinasi dan demonstrasi 

pelaksanaan tes dan kegiatan penelitian yang akan dilakukan, sehingga pada 

waktu pelaksanaan tidak ada halangan yang berarti. 

 

3.8. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tes, selanjutnya akan di analisis 

dengan menggunakan rumus statistik dengan teknik analisis data dengan 

menggunakan t-test. Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa “Analisis terhadap hasil – 

hasil eksperimen yang didasarkan atas subyek matching selalu mengunakan t-tes 

pada corelated sampels (2000:276). 

Menurut Sutrisno Hadi untuk menyelidiki signifikasi, selisih perbedaan 

mean dari sampel-sampel yang berkorelasi digunakan t-test dengan menggunakan 

rumus pendek (1994:276) yaitu : 

 

keterangan : 

t  : Hasil analisis data 
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MD  : Mean diffrences 

Sd2  : Jumlah deviasi dari mean 

N  : Jumlah subyek 

Sebelum analisis data dilaksanakan, terlebih dahulu penulis mengubah 

hipotesis alternatif atau Ha menjadi hipotesis nihil atau Ho. Dengan demikian 

maka hipotesis kerja atau Ha yang menyatakan: Ada perbedaan antara latihan 

forehand volley sasaran tetap dan sasaran berpindah terhadap kemampuan 

forehand volley pada petenis putra klub tenis Phapros tahun 2011. Diubah menjadi 

hipotesis nihil atau Ho yaitu: Tidak ada perbedaan antara latihan forehand volley 

sasaran tetap dan sasaran berpindah terhadap hasil kemampuan forehand volley 

bagi petenis putra klub tenis Phapros tahun 2011. 

Untuk menguji signifikasi hipotesis kerja atau Ha yang menyatakan : Ada 

perbedaan yang signifikan, latihan forehand volley antara latihan sasaran tetap dan 

latihan sasaran berpindah terhadap kemampuan pukulan forehand volley diubah 

menjadi hipotesis nihil atau Ho, yaitu tidak ada perbedaan yang berarti, latihan 

pukulan forehand volley antara latihan sasaran tetap dan latihan sasaran berpindah 

terhadap kemampuan forehand volley. 

Untuk menguji signifikasi dengan taraf signifikasi 5% dan d .b N-1 = 10-1 

= 9. Kemungkinan hasil yang diperoleh adalah: 

1.  Apabila nilai t statistik hasil perhitungan menunjukkan hasil yang lebih kecil 

dari nilai t dalam tabel taraf signifikasi 5% d.b = 9, maka sebagai 

konsekuensinya hipotesis nihil diterima, Maka hipotesis alternatif menyatakan 

ada perbedaan yang berarti, latihan forehand volley antara latihan sasaran tetap 
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dan latihan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley ditolak. 

artinya tidak ada perbedaan yang berarti, latihan forehand volley antara latihan 

sasaran tetap dan latihan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand 

volley.  

2. Apabila nilai statistik hasil perhitungan menunjukkan hasil yang lebih besar 

atau sama dari nilai tabel dengan taraf signifikasi 5% d.b = 9, maka sebagai 

konsekuensinya hipotesis nihil ditolak, artinya tidak ada perbedaan yang 

berarti, latihan forehand volley antara latihan sasaran tetap dan latihan sasaran 

berpindah terhadap kemampuan forehand volley. Maka hipotesis kerja yang 

menyatakan ada perbedaan yang berarti, latihan forehand volley antara latihan 

sasaran tetap dan latihan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand 

volley diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Setelah dilakukan penelitian di Klub Tenis Phapros Semarang mengenai 

kemampuan forehand volley, maka dilakukan tes untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan forehand volley yang mana pada kelompok eksperimen yang 

menggunakan latihan forehand volley dengan sasaran berpindah dan kelompok 

kontrol yang menggunakan latihan forehand volley sasaran tetap. 

 

4.1.1. Deskripsi Data 

4.1.1.1 Deskripsi Data Hasil Post-Test Kemampuan Forehand volley 

 Setelah peneliti memberikan perlakuan kelompok eksperimen dengan 

latihan sasaran berpindah dan kelompok kontrol menggunakan latihan forehand 

volley sasaran berpindah maka dilakukan post-test dengan hasil dirangkum 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Hasil Post-test kelompok eksperimen 

 

Post-test N Minimum Maksimum Mean Median Modus Sd 

Eksperimen 7 21 31 27,14 28 30 3,80 

Sumber : Analisis Data Penelitian 

 

 Hasil penelitian menunjukan kisaran aktual antara 21-31, nilai mean 

27,14, median 28, modus 30, standard deviasi adalah 3,80, penyebaran angka 
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sampel diatas rata – rata 4 sampel, dikisaran rata – rata 1 sampel,dan dibawah rata 

– rata 2 sampel untuk kelompok eksperimen.  

Tabel 4.2. 

Hasil Post-test kelompok kontrol 

Post-test N Minimum Maksimun Mean Median Modus Sd 

Kontrol 7 15 30 22,57 24 24 4,96 

Sumber : Analisis Data Penelitian 

 

 Hasil penelitian menunjukan kisaran aktual antara 15-30, nilai mean 

22,57, median 24, modus 24, standard deviasi adalah 4,96, penyebaran angka 

sampel diatas rata – rata 4 sampel, dan dibawah rata – rata 3 sampel untuk 

kelompok eksperimen. 

 

4.1.2. Uji Persyaratan Analisi Data 

 Uji persyaratan analisis data yaitu uji normalitas. Uji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan Uji Lilliefors. Apabila hasil perhitungan diperoleh 

harga mutlak terbesar ( ) lebih kecil dari  ( ) yang diambil dari data kritis 

untuk uji Lilliefors, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas tersebut dapat dilihat pada table berikut. 

Table 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

 

Perlakuan  
Hasil Post-test  Hasil Post-test  

kel. Eksperimen kel. Kontrol 

Mean  27,14 22,57 

Std. Deviation 
3,80 4,96 

Harga Mutlak Terbesar ( ) 
0,285 0,238 

Sumber : Analisis Data Penelitian 
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 Berdasarkan table 4.3 diatas, diperoleh nilai dari uji Lilliefors untuk 

kelompok eksperimen yaitu latihan forehand volley sasaran berpindah dengan  

= 0,285 sedangkan  = 0,3 pada taraf nyata (  = 0,05). Karena  (0,285) < 

 (0,3) maka data sampel eksperimen tersebut berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Nilai dari uji Lilliefors kelompok kontrol yaitu latihan 

forehand volley sasaran tetap dengan  = 0,238 sedangkan  = 0,3 pada taraf 

nyata (  = 0,05). Karena  (0,238) <  = 0,3 maka data sampel kontrol 

tersebut juga berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Berdasarkan analisis 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut berdistribusi normal, maka 

dapat digunakan statistic parametric untuk pengujian hipotesis selanjutnya. 

 

4.1.3. Uji Hipotesis Penelitian 

4.1.3.1. Uji Hipotesis Pre-Tes 

 Berdasarkan hasil perhitungan statistik diperoleh nilai t sebesar 2,73 

Hasil ini menunjukkan angka yang lebih besar dari nilai t-table yang besarnya 

2,45 yang di uji berdasarkan taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (db) 

6. Hasil dari uji beda data tes akhir kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

dapat dirangkum pada tabel berikut : 

Tabel 4.4. Hasil Analisis t- test 

Variabel 

Penelitian 
N Rata – rata t- hitung t- tabel Keterangan 

Kontrol 7 22,57 

2,73 2,45 

Signifikan 

Eksperimen 7 27,14 
 

Sumber : Analisis Data Penelitian 
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 Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai t-hitung 

lebih besar dari nilai t-tabel, yaitu 2,73 > 2,45, maka hipotesis nihil yang 

menyatakan bahwa : “ Tidak ada perbedaan pengaruh antara metode latihan 

forehand volley sasaran tetap dan metode latihan forehand volley sasaran 

berpindah terhadap kemampuan melakukan pukulan forehand volley pada petenis 

putra Klub Tenis Phapros kelompok umur 10 – 16 tahun 2011 “ ditolak, berarti 

ada perbedaan pengaruh antara metode latihan forehand volley sasaran tetap dan 

metode latihan forehand volley sasaran berpindah terhadap kemampuan 

melakukan forehand volley pada petenis putra Klub Tenis Phapros kelompok 

umur 10 – 16 tahun 2011. 

 Berdasarkan hasil uji beda mean yang diperoleh dari kedua kelompok, 

diketahui bahwa mean kelompok eksperimen lebih besar daripada kelompok 

kontrol atau 27,14 > 22,57  sehingga dapat diketahui bahwa kelompok eksperimen 

lebih baik daripada kelompok kontrol, berarti metode latihan forehand volley 

sasaran berpindah lebih baik daripada metode latihan forehand volley sasaran 

tetap terhadap kemampuan melakukan pukulan forehand volley dalam permainan 

tenis. 

 

 

4.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dapat diketahui bahwa 

latihan pukulan forehand volley menggunakan sasaran tetap dan sasaran 

berpindah, menunjukkan adanya perbedaan hasil latihan yang signifikan terhadap 

kemampuan forehand volley. Berdasarkan hasil perbedaan mean didapat mean 
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eksperimen  lebih besar daripada mean kontrol, yaitu 27,14 > 22,57. Sehingga 

menunjukkan bawah Latihan forehand volley dengan menggunakan sasaran 

berpindah memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap kemampuan 

forehand volley. 

Persamaan dari kedua bentuk latihan tersebut dalam pelaksanaan antara 

latihan pukulan forehand volley dengan menggunakan sasaran tetap dan sasaran 

berpindah, yaitu mengajarkan urutan bagian gerak dari setiap unsur gerak seperti 

posisi siap, gerak awalan, gerak memukul dan gerak lanjutan sehingga menjadi 

rangkaian gerakan forehand volley secara utuh. Sedangkan perbedaan kedua 

latihan tersebut dapat dilihat dari efektivitasnya terhadap kemampuan forehand 

volley. 

Latihan forehand volley menggunakan sasaran berpindah pengaruhnya 

lebih baik terhadap kemampuan pukulan forehand volley daripada menggunakan 

sasaran tetap. Hal ini disebabkan karena anak akan lebih terlatih untuk menguasai 

teknik gerakan forehand volley dengan memberikan latihan berbagai sasaran, hal 

ini dikarenakan dalam permainan tenis pukulan forehand volley dapat 

mempersempit ruang sasaran lawan dan menjauhkan bola dari jangkauan lawan, 

sehingga arah forehand volley tidak hanya terpusat pada satu titik, arah forehand 

volley disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan pemain untuk 

mengumpan bola ke daerah lawan pada posisi yang lebih menguntungkan untuk 

mencetak poin penuh. Sehingga dalam keadaan demikian, pemain jika dilatih 

dengan menggunakan sasaran sasaran berpindah akan terbiasa untuk mengubah 
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arah forehand volley. Sehingga dengan adanya latihan ini akan mendukung 

kecermatan pemain dalam permainan sesungguhnya.  

Dalam permainan tenis yang sesungguhnya sering menggunakan sasaran 

berpindah karena seorang pemain akan belajar dua gerak sekaligus yaitu footwork 

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

akan mudah menyesuaikan posisi dalam melakukan pukulan forehand volley 

sehingga memori dalam latihan ini dapat diterapkan saat melakukan pukulan 

forehand volley dalam permainan sesungguhnya. 

Dengan mengetahui keuntungan menggunakan latihan sasaran berpindah 

akan lebih mendukung ke arah pembendaharaan gerak, koordinasi gerak, dan 

kecepatan berfikir menentukan arah untuk menempatkan bola sejauh mungkin 

dari jangkauan lawan sesuai situasi dan kondisi lawan, serta dari hasil perhitungan 

statistik yang diperoleh dapat menunjukkan bahwa latihan sasaran berpindah 

dapat meningkatkan hasil tes forehand volley. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka sebagai simpulan 

penelitian ini sebagai berikut: 

5.1.1 Ada perbedaan pengaruh yang berarti antara metode latihan forehand 

volley sasaran tetap dan metode latihan forehand volley sasaran berpindah 

terhadap kemampuan melakukan pukulan forehand volley pada petenis 

putra kelompok umur 10 – 16 tahun Klub Tenis Phapros Semarang Tahun 

2011. 

5.1.2 Metode latihan sasaran berpindah memberikan pengaruh yang lebih baik 

daripada metode latihan sasaran tetap dalam permainan tenis pada petenis 

putra kelompok umur 10 – 16 tahun Klub Tenis Phapros Semarang Tahun 

2011. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan penelitian, maka peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

5.2.1 Kepada para pelatih, khususnya pelatih Klub Tenis Phapros untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik dalam memberikan latihan forehand 

volley dapat menggunakan metode latihan sasaran berpindah. 

 

 

59 



 

 

 

 

60 

5.2.2. Bagi mahasiswa lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis dapat 

membandingkan hasil penelitian ini dengan metode yang lain agar 

diperoleh informasi yang semakin akurat terkait suatu metode yang tepat 

dalam meningkatkan kemampuan forehand volley. 
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Lampiran I 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

66 

Lampiran 4 

 

 

 

DAFTAR NAMA SAMPEL PENELITIAN PETENIS PUTRA 

KLUB TENIS PHAPROS SEMARANG  

TAHUN 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No NAMA 

1 MIFTAHUL HUDA 

2 PRIMA PUTRA 

3 IQBAL DWI 

4 ADI KURNIAWAN 

5 WIDI KRISTYANTO 

6 MUHAMMAD SAFI’I 

7 ALDIANSYAH 

8 PURWANTO 

9 AHMAD 

10 TUNGGUL L 

11 SETIAWAN 

12 ROZI 

13 TITO OCISTA 

14 EKO P 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 

 

Instrument Tes 

Pelaksanaan tes adalah sebagai berikut : 

Tujuan                                    :          Untuk mengukur kemampuan forehand volley 

Alat dan Perlengkapan           :  

  Lapangan tenis lapangan, bola tenis, net tenis lapangan, daftar hadir dan 

blangko penilaian, meteran, tali raffia, lakban, gunting  

 

Petugas                                   :  

Penelitian ini dibantu oleh beberapa orang yang sebelumnya telah diberi   

penjelasan tentang jalannya penelitian baik dalam pelaksanaan tes maupun  

latihan. Daftar nama beberapa orang tersebut terdapat pada lampiran. 

 

Petunjuk Pelaksanaan Tes      :  

  Sebelum Melaksanakan tes anak diberi penjelasan terlebih dahulu, setelah  

mendapatkan penjelasan, sampel menempatkan diri diantara net dan service line  

dengan jarak 3 feet dari net. Pengumpan berdiri diantara perpotongan garis servis  

atau centremark. Banyaknya bola yang harus dipukul tiap subyek adalah 13 kali, 

yaitu 3 bola sebagai percobaan dan 10 bola sebagai tes. Anak coba dipanggil satu 

persatu menurut daftar nomor yang telah disusun. Setelah pencatat skor, 

pengumpan dan pengawas sasaran siap, maka sampel menempatkan diri 

diseberang net dengan jarak 3 feet dari net untuk memulai melakukan pukulan 

forehand volley. Apabila umpan menyangkut di net, bola umpan jatuh atau 
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mengarah kearah backhand dan bola umpan jatuh kearah forehand tetapi melebar 

jauh dari anak coba maka diulang. Setiap kesalahan melakukan forehand volley 

sesuai dengan peraturan nilainya adalah 0 atau bila bola keluar lapangan tunggal 

dan bola jatuh di lapangan sendiri, sedangkan bola yang masuk mendapatkan nilai 

sesuai yang sudah tertera di lapangan. Skor akhir adalah jumlah point yang 

diperoleh dari 10 kali pukulan. 

Validitas Reliabilitas  :  

Tes untuk mengetahui kemampuan forehand volley menggunakan “Modified 

Timmers Forehand and Volley Backhand Test” (Timmers 1965:Hansley 1979) 

yaitu tes untuk mengukur forehand dan backhand volley. Tes ini memiliki tingkat 

validitasnya 0,842 dan untuk tingkat reliabilitasnya 0,958. Lapangan tes ini 

tampak seperti pada gambar berikut. 

 

Gambar 10 : Lapangan test forehand volley 

Sumber : Collins and Patrick. 1978. Timmers Tennis Skill Test 
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Lampiran 7 

 

KALENDER PENELITIAN 

       APRIL    2011 

SENIN SELASA RABU  KAMIS  JUMAT SABTU  MINGGU 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 1 

MEI    2011 

SENIN SELASA RABU  KAMIS  JUMAT SABTU  MINGGU 

            1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31           

       KETERANGAN 
       : PREE TEST 

      : PERLAKUAN / LATIHAN 
     : POST TEST 
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  Lampiran 8 

 

PROGRAM LATIHAN SASARAN TETAP DAN SASARAN BERPINDAH 

PETENIS PUTRA PHAPROS TAHUN 2011 

PERTEMUAN KEGIATAN WAKTU 

 LATIHAN SASARAN TETAP LATIHAN SASARAN 

BERPINDAH 

120 menit 

I 

MINGGU 

3 APRIL 2011 

Tes Awal 

(Pre-Test) 

A. Pendahuluan 

 

1. Petenis dibariskan 2 saf. 

2. Salah satu petenis diberi 

kesempatan untuk memimpin 

doa. 

3. Memberikan informasi dan 

penjelasan tentang tata cara tes 

melakukan forehand volley. 

4. Setelah diberikan penjelasan, 

petenis melakukan pemanasan 

peregangan dan lari keliling 

lapangan 4 putaran. 

B. Inti 

1. Petenis melakukan pukulan  

forehand volley secara  

berpasangan. 

2.  Setelah melakukan pukulan 

forehand volley berpasangan, 

petenis dipanggil sesuai 

dengan nomor urut tes. 

3.    Petenis melakukan tes 

forehand volley,dengan 

sasaran dan skor yang telah 

ditentukan secara acak, 

banyaknya bola yang harus 

dipukul tiap subyek adalah 13 

kali, yaitu 3 bola sebagai 

percobaan dan 10 bola sebagai 

tes. 

 

A. Pendahuluan 
 

1. Petenis dibariskan 2 saf. 

2. Salah satu petenis diberi 

kesempatan untuk memimpin 

doa. 

3. Memberikan informasi dan 

penjelasan tentang tata cara tes 

melakukan forehand volley. 

4. Setelah diberikan penjelasan, 

petenis melakukan pemanasan 

peregangan dan lari keliling 

lapangan 4 putaran. 

B. Inti 

1. Petenis melakukan pukulan 

forehand volley secara 

berpasangan. 

2.  Setelah melakukan pukulan 

forehand volley berpasangan, 

petenis dipanggil sesuai dengan 

nomor urut tes. 

3. Petenis melakukan tes forehand 

volley,dengan sasaran dan skor 

yang telah ditentukan secara 

acak, banyaknya bola yang 

harus dipukul tiap subyek 

adalah 13 kali, yaitu 3 bola 

sebagai percobaan dan 10 bola 

sebagai tes. 

 
 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 menit 
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C. PENUTUP 

1. Petenis melakukan pendinginan 

dengan melakukan peregangan 

kembali. 

2. Pemberian informasi tentang 

pelaksanaan perlakuan yang 

akan dilaksanakan seminggu 3 

kali selama 6 minggu (18 kali 

pertemuan)   

3. Doa. 

C. PENUTUP 

1. Petenis melakukan pendinginan 

dengan melakukan peregangan 

kembali. 

2. Pemberian informasi tentang 

pelaksanaan perlakuan yang 

akan dilaksanakan seminggu 3 

kali selama 6 minggu (18 kali 

pertemuan)   

3. Doa. 

 

 

 

10 menit 

 

 

II,III,IV 

 

SELASA, 

KAMIS, 

MINGGU 

 

5,7,10 APRIL 

2011 

 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Petenis dibariskan 2 saf. 

2. Doa 

3. Memberikan informasi dan 

penjelasan tentang apa itu 

forehand volley dengan sasaran 

tetap. 

4. Setelah diberikan penjelasan, 

petenis melakukan  pemanasan 

peregangan dan lari keliling 

lapangan 2 putaran. 

5. Petenis diberi permainan kucing 

dan tikus. 

 

B. Inti 

1. Melakukan drill forehand 

volley sebanyak 10 kali dengan 

sasaran tetap, setelah 

melakukan 10 kali pukulan, 

anak bergantian dengan teman 

lainya. Kemudian begitu 

seterusnya dengan sasaran lain. 

(10 kali repetisi / 2 set) 

 

 

 

2. Melakukan latihan permainan 

double menggunakan aturan 

game 4, salah satu pasangan 

hanya boleh melakukan 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Petenis dibariskan 2 saf. 

2. Doa 

3. Memberikan informasi dan 

penjelasan tentang apa itu 

forehand volley dengan sasaran 

berpindah. 

4. Setelah diberikan penjelasan, 

petenis melakukan  pemanasan 

peregangan dan lari keliling 

lapangan 2 putaran. 

5. Petenis diberi permainan kucing 

dan tikus. 

 

B. Inti 

1. Melakukan drill forehand volley 

sebanyak 10 kali dengan 

sasaran berpindah, anak 

dibebaskan untuk menempatkan 

bola pada 4 sasaran yang telah 

ditentukan. Setelah melakukan 

10 kali pukulan, anak 

bergantian dengan teman yang 

lainya. Kemudian begitu dan 

seterusnya . 

(10 kali repetisi / 2 set) 

2. Melakukan latihan permainan 

double menggunakan aturan 

game 4, salah satu pasangan 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 menit 
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pukulan volley, sedangkan 

pasangan yang satu hanya 

boleh melakukan pukulan 

groundstroke dan tidak boleh 

melakukan pukulan volley.  

 

 

 
 

C. PENUTUP 

1. Petenis melakukan latihan 

kelincahan kembali dengan lari 

kesamping kanan, kiri, depan, 

belakang. 

2. Petenis melakukan pendinginan 

dengan melakukan peregangan 

kembali. 

3. Evaluasi 

4. Doa. 

hanya boleh melakukan pukulan 

volley, sedangkan pasangan 

yang satu hanya boleh 

melakukan pukulan 

groundstroke dan tidak boleh 

melakukan pukulan volley. 

 

 
 

C. PENUTUP 

1. Petenis melakukan latihan 

kelincahan kembali dengan lari 

kesamping kanan,kiri, depan, 

belakang. 

2. Petenis melakukan pendinginan 

dengan melakukan peregangan 

kembali. 

3. Evaluasi 

4. Doa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

V,VI,VII 

 

SELASA, 

KAMIS, 

MINGGU 

 

12,14,17 APRIL 

2011 

 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Petenis dibariskan 2 saf. 

2. Doa 

3. Memberikan informasi dan 

penjelasan tentang evaluasi 

latihan sebelumnya. 

4. Setelah diberikan penjelasan, 

petenis melakukan pemanasan 

peregangan dan lari keliling 

lapangan 4 putaran. 

5. Petenis melakukan permainan 

ular naga. 

 

B. Inti 

1. Melakukan drill forehand 

volley sebanyak 10 kali dengan 

sasaran tetap . setelah 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Petenis dibariskan 2 saf. 

2. Doa 

3. Memberikan informasi dan 

penjelasan tentang evaluasi 

latihan sebelumnya 

4. Setelah diberikan penjelasan, 

petenis melakukan pemanasan 

peregangan dan lari keliling 

lapangan 4 putaran. 

5. Petenis melakukan permainan 

ular naga. 

 

B. Inti 

1. Melakukan drill forehand volley 

sebanyak 10 kali dengan 

sasaran berpindah, anak 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

74 

melakukan 10 kali pukulan, 

anak bergantian dengan teman 

lainya. Kemudian begitu 

seterusnya dengan sasaran lain. 

(10  kali repetisi / 4 set) 

2. Melakukan permainan single 

dengan aturan game 2, salah 

satu pemain hanya boleh 

melakukan pukulan volley, 

sedangkan pemain yang satu 

hanya boleh melakukan 

pukulan groundstroke dan 

tidak boleh melakukan pukulan 

volley. 

 

 

 

C.PENUTUP 

1. Petenis melakukan pendinginan 

dengan melakukan peregangan 

secara berpasangan. 

2. Evaluasi. 

3. Doa. 

dibebaskan untuk menempatkan 

bola pada 4 sasaran yang telah 

ditentukan. Setelah melakukan 

10 kali pukulan, anak 

bergantian dengan teman yang 

lainya. Kemudian begitu dan 

seterusnya  

(10  kali repetisi / 4 set) 

2. Melakukan permainan single 

dengan aturan game 2, salah 

satu pemain hanya boleh 

melakukan pukulan volley, 

sedangkan pemain yang satu 

hanya boleh melakukan pukulan 

grounstroke dan tidak boleh 

melakukan pukulan volley. 

 

C.PENUTUP 

1. Petenis melakukan pendinginan 

dengan melakukan peregangan 

secara berpasangan. 

2. Evaluasi 

3. Doa. 

 

90 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

VIII,IX,X 

 

SELASA, 

KAMIS, 

MINGGU 

 

19,21,24  

APRIL 2011 

A. PENDAHULUAN 

1. Petenis dibariskan 2 saf. 

2. Salah satu petenis diberi 

kesempatan untuk memimpin 

doa. 

3. Setelah diberikan penjelasan, 

petenis melakukan pemanasan 

peregangan dan lari keliling 

lapangan 4 putaran. 

4. Petenis melakukan permainan 

four battle. 

 

B. Inti 

1. Petenis melakukan pukulan 

forehand volley secara 

berpasangan. 

2.   Melakukan drill forehand 

volley sebanyak 10 kali 

A. PENDAHULUAN 

1. Petenis dibariskan 2 saf. 

2. Salah satu petenis diberi 

kesempatan untuk memimpin 

doa. 

3. Setelah diberikan penjelasan, 

petenis melakukan pemanasan 

peregangan dan lari keliling 

lapangan 4 putaran. 

4. Petenis melakukan permainan 

four battle. 

 

B. Inti 

1. Petenis melakukan pukulan 

forehand volley secara 

berpasangan. 

2.  Melakukan drill forehand volley 

sebanyak 10 kali dengan 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 menit 
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dengan sasaran tetap . setelah 

melakukan 10 kali pukulan, 

anak bergantian dengan teman 

lainya. Kemudian begitu 

seterusnya dengan sasaran 

lain. 

( 15 kali repetisi / 6 set) 

 

 

3. Melakukan permainan double 

dengan aturan game 4, dengan 

kedua pasangan hanya boleh 

melakukan pukulan 

groundstroke 1 kali yaitu pada 

saat pukulan awal. 

 

C.PENUTUP 

1. Petenis melakukan pendinginan 

dengan melakukan peregangan. 

2. Evaluasi 

3. Doa. 

sasaran berpindah, anak 

dibebaskan untuk menempatkan 

bola pada 4 sasaran yang telah 

ditentukan. Setelah melakukan 

10 kali pukulan, anak 

bergantian dengan teman yang 

lainya. Kemudian begitu dan 

seterusnya  

(15  kali repetisi / 6 set) 

3. Melakuakn permainan double 

dengan aturan game 4, dengan 

kedua pasangan hanya boleh 

melakukan pukulan 

groundstroke 1 kali yaitu pada 

saat pukulan awal. 

 

C.PENUTUP 

1. Petenis melakukan pendinginan 

dengan melakukan peregangan. 

2. Evaluasi 

3. Doa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

XI,XII,XII 

 

SELASA, 

KAMIS, 

MINGGU 

 

26,28, 

April, 

dan 

 

1 

Mei 2011 

A. PENDAHULUAN 

1. Petenis dibariskan 2 saf. 

2. Salah satu petenis diberi 

kesempatan untuk memimpin 

doa. 

3. Setelah diberikan penjelasan, 

petenis melakukan pemanasan 

peregangan dan lari keliling 

lapangan 4 putaran. 

4. Petenis melakukan latihan 

forehand volley dengan langkah 

kesamping. 

 

B. Inti 

1. Petenis melakukan pukulan 

forehand volley secara 

berpasangan. 

2.   Melakukan drill forehand 

volley sebanyak 10 kali 

dengan sasaran tetap . setelah 

melakukan 10 kali pukulan, 

A. PENDAHULUAN 

1. Petenis dibariskan 2 saf. 

2. Salah satu petenis diberi 

kesempatan untuk memimpin 

doa. 

3. Setelah diberikan penjelasan, 

petenis melakukan pemanasan 

peregangan dan lari keliling 

lapangan 4 putaran. 

4. Petenis melakukan latihan 

forehand volley dengan langkah 

kesamping. 

 

B. Inti 

1. Petenis melakukan pukulan 

forehand volley secara 

berpasangan. 

2.  Melakukan drill forehand volley 

sebanyak 10 kali dengan 

sasaran berpindah, anak 

dibebaskan untuk menempatkan 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 menit 
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anak bergantian dengan teman 

lainya. Kemudian begitu 

seterusnya dengan sasaran 

lain. 

( 15 kali repetisi / 8 set) 

 

 

3. Melakukan permainan double 

dengan menggunakan 

lapangan hanya di area servis 

dengan sistem rally poin, 

game 10 dan hanya boleh 

dilakukan dengan pukulan 

volley. 

 

C.PENUTUP 

 

1. Petenis melakukan pendinginan 

dengan melakukan peregangan. 

2. Evaluasi 

3. Doa. 

 

bola pada 4 sasaran yang telah 

ditentukan. Setelah melakukan 

10 kali pukulan, anak 

bergantian dengan teman yang 

lainya. Kemudian begitu dan 

seterusnya  

( 15 kali repetisi / 8 set) 

3. Melakukan permainan double 

dengan menggunakan lapangan 

hanya di area servis dengan 

sistem rally poin, game 10 dan 

hanya boleh dilakukan dengan 

pukulan volley.  

 

 

 

C.PENUTUP 

 

1. Petenis melakukan pendinginan 

dengan melakukan peregangan. 

2. Evaluasi 

3. Doa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

XIII,XIV,XV 

 

SELASA, 

KAMIS, 

MINGGU 

 

3, 5, 8 

 

Mei 2011 

A. PENDAHULUAN 

1. Petenis dibariskan 2 saf. 

2. Salah satu petenis diberi 

kesempatan untuk memimpin 

doa. 

3. Setelah diberikan penjelasan, 

petenis melakukan pemanasan 

peregangan dan lari keliling 

lapangan 5 putaran. 

4. Petenis melakukan permainan 

four battle. 

5. Latihan reaksi 

a. Reaksi pendengaran yaitu 

dengan cara menggunakan 

peluit, tiup satu lari ke 

samping, tiup dua lari ke 

depan. 

b. Reaksi penglihatan yaitu 

dengan jarak 3 meter petenis 

A. PENDAHULUAN 

1. Petenis dibariskan 2 saf. 

2. Salah satu petenis diberi 

kesempatan untuk memimpin 

doa. 

3. Setelah diberikan penjelasan, 

petenis melakukan pemanasan 

peregangan dan lari keliling 

lapangan 5 putaran. 

4. Petenis melakukan permainan 

four battle. 

5. Latihan reaksi 

a. Reaksi pendengaran yaitu 

dengan cara menggunakan 

peluit, tipu satu lari ke 

samping, tiup dua lari ke 

depan. 

b. Reaksi penglihatan yaitu 

dengan jarang 3 meter 

 

20 menit 
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berada di depan pelatih, dan 

melakukan posisi siap 

kemudian pemain harus 

dapat meraih bola yang 

dilemparkan oleh pelatih 

dari 2 bola yang ada di 

tangan kanan maupun kiri. 

 

B. Inti 

1. Petenis melakukan pukulan 

forehand volley secara 

berpasangan. 

2.  Melakukan drill forehand volley 

sebanyak 10 kali dengan sasaran 

tetap . setelah melakukan 10 

kali pukulan, anak bergantian 

dengan teman lainya. Kemudian 

begitu seterusnya dengan 

sasaran lain. 

( 15 kali repetisi / 10 set) 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.PENUTUP 

1. Petenis melakukan pendinginan 

dengan melakukan peregangan. 

2. Evaluasi 

3. Doa. 

petenis berada di depan 

pelatih, dan melakukan 

posisi siap kemudian 

pemain harus dapat meraih 

bola yang dilemparkan oleh 

pelatih dari 2 bola yang ada 

di tangan kanan maupun 

kiri. 

 

B. Inti 

1. Petenis melakukan pukulan 

forehand volley secara 

berpasangan. 

 

2. Melakukan drill forehand 

volley sebanyak 10 kali dengan 

sasaran berpindah, anak 

dibebaskan untuk 

menempatkan bola pada 4 

sasaran yang telah ditentukan. 

Setelah melakukan 10 kali 

pukulan, anak bergantian 

dengan teman yang lainya. 

Kemudian begitu dan 

seterusnya.  

 

( 15 kali repetisi /10 set) 

C.PENUTUP 

1. Petenis melakukan pendinginan 

dengan melakukan peregangan. 

2. Evaluasi 

3. Doa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

XVI, XVII,  

 

SELASA, 

KAMIS,  

 

10, 12  

A. PENDAHULUAN 

1. Petenis dibariskan 2 saf. 

2. Salah satu petenis diberi 

kesempatan untuk memimpin 

doa. 

3. Setelah diberikan penjelasan, 

petenis melakukan pemanasan 

A. PENDAHULUAN 

1. Petenis dibariskan 2 saf. 

2. Salah satu petenis diberi 

kesempatan untuk memimpin 

doa. 

3. Setelah diberikan penjelasan, 

petenis melakukan pemanasan 

20 menit 
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Mei 2011 peregangan dan lari keliling 

lapangan 4 putaran. 

4. Petenis melakukan latihan 

menimang – nimang bola. 

 

B. Inti 

1. Petenis melakukan pukulan 

forehand di servis area secara 

berpasangan. 

 

2. Melakukan drill forehand volley 

sebanyak 10 kali dengan sasaran 

tetap . setelah melakukan 10 

kali pukulan, anak bergantian 

dengan teman lainya. Kemudian 

begitu seterusnya dengan 

sasaran lain. 

 

( 20 kali repetisi / 10 set) 

 

 

 

 

3. Melakukan permainan double 

dengan aturan game  4, salah 

satu pasangan hanya boleh 

memukul bola dengan pukulan 

forehand volley, sedangkan 

pasangan yang satu hanya  

boleh melakukan pukulan 

groundstroke 

 

 

C.PENUTUP 

1. Petenis melakukan pendinginan 

dengan melakukan peregangan. 

2. Evaluasi 

3. Doa. 

 

 

 

 

peregangan dan lari keliling 

lapangan 4 putaran. 

4. Petenis melakukan latihan 

menimang – nimang bola. 

 

B. Inti 

1. Petenis melakukan pukulan 

forehand di servis area secara 

berpasangan. 

 

2. Melakukan drill forehand volley 

sebanyak 10 kali dengan 

sasaran berpindah, anak 

dibebaskan untuk menempatkan 

bola pada 4 sasaran yang telah 

ditentukan. Setelah melakukan 

10 kali pukulan, anak 

bergantian dengan teman yang 

lainya. Kemudian begitu dan 

seterusnya 

  

(20 kali repetisi / 10 set) 

 

3. Melakukan permainan double 

dengan aturan game 4, salah 

satu pasangan hanya boleh 

memukul bola dengan pukulan 

forehand volley, sedangkan 

pasangan yang satu hanya boleh 

melakukan pukulan 

groundstroke. 

 

 

 

 

C.PENUTUP 

1. Petenis melakukan pendinginan 

dengan melakukan peregangan. 

2. Evaluasi 

3. Doa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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XVIII 

 

MINGGU 

 

15 

MEI 2011 

A. Pendahuluan 

 

1. Petenis dibariskan 2 saf. 

2. Salah satu petenis diberi 

kesempatan untuk memimpin 

doa. 

3. Memberikan informasi dan 

penjelasan tentang tata cara tes 

melakukan forehand volley. 

4. Setelah diberikan penjelasan, 

petenis melakukan pemanasan 

peregangan dan lari keliling 

lapangan 4 putaran. 

B. Inti 

1. Petenis melakukan pukulan  

forehand volley secara  

berpasangan. 

2.  Setelah melakukan pukulan 

forehand volley berpasangan, 

petenis dipanggil sesuai dengan 

nomor urut tes. 

3.    Petenis melakukan tes 

forehand volley,dengan sasaran 

dan skor yang telah ditentukan 

secara acak, banyaknya bola 

yang harus dipukul tiap subyek 

adalah 13 kali, yaitu 3 bola 

sebagai percobaan dan 10 bola 

sebagai tes. 

 
 

C. PENUTUP 

1. Petenis melakukan pendinginan 

dengan melakukan peregangan 

kembali. 

2. Evaluasi. 

3. Pemberian ucapan terima kasih 

A. Pendahuluan 

 

1. Petenis dibariskan 2 saf. 

2. Salah satu petenis diberi 

kesempatan untuk memimpin 

doa. 

3. Memberikan informasi dan 

penjelasan tentang tata cara tes 

melakukan forehand volley. 

4. Setelah diberikan penjelasan, 

petenis melakukan pemanasan 

peregangan dan lari keliling 

lapangan 4 putaran. 

B. Inti 

1. Petenis melakukan pukulan 

forehand volley secara 

berpasangan. 

2.  Setelah melakukan pukulan 

forehand volley berpasangan, 

petenis dipanggil sesuai dengan 

nomor urut tes. 

3. Petenis melakukan tes forehand 

volley,dengan sasaran dan skor 

yang telah ditentukan secara 

acak, banyaknya bola yang 

harus dipukul tiap subyek 

adalah 13 kali, yaitu 3 bola 

sebagai percobaan dan 10 bola 

sebagai tes. 

 
 

C.PENUTUP 

1. Petenis melakukan pendinginan 

dengan melakukan peregangan 

kembali. 

2. Evaluasi. 

3. Pemberian ucapan terima kasih  

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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kepada petenis dan motivasi 

kepada petenis supaya berlatih 

dengan giat dan kedepannya 

diharapkan bisa mengharumkan 

nama bangsa di dunia 

internasional. 

4. Doa. 

kepada petenis dan motivasi 

kepada petenis supaya berlatih 

dengan giat dan kedepannya 

diharapkan bisa mengharumkan 

nama bangsa di dunia 

internasional. 

4. Doa. 
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Lampiran 9 

 

 

DATA HASIL TES AWAL FOREHAND VOLLEY PETENIS PUTRA  

KLUB TENIS PHAPROS SEMARANG  

TAHUN 2011 

 

 

 

 

 

 

No NAMA 

FOREHAND DRIVE JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1. Miftahul H 5 0 0 2 0 0 4 0 3 5 19 

2. 
Prima Putra 

0 0 5 3 4 1 0 1 1 1 16 

3. 
Iqbal Dwi 

0 4 4 1 4 0 2 5 2 3 25 

4. 
Adi Kurniawan 

1 5 2 0 0 3 1 2 3 1 18 

5. 
Widi Kristyanto 

1 2 3 2 2 1 4 2 1 0 18 

6. 
M Safi’i 

0 1 1 4 1 0 0 0 0 1 8 

7. 
Aldiansyah 

0 1 1 0 0 3 0 1 1 1 8 

8. 
Purwanto 

2 4 2 4 3 1 4 4 4 2 30 

9. 
Ahmad 

4 4 4 2 2 2 4 0 0 4 26 

10. 
Tunggul L 

4 2 4 4 1 4 2 2 4 2 29 

11. 
Setiawan 

1 4 1 0 2 3 1 3 1 1 17 

12. 
Rozi 

2 0 3 4 4 0 3 1 0 2 19 

13. 
Tito Ocista 

0 0 3 3 3 2 1 1 0 1 14 

14. 
Eko P 

3 3 3 3 4 3 1 4 3 3 30 
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Lampiran 10 

 

 

 

DATA HASIL TOTAL TES AWAL (PRE TEST) PETENIS PUTRA  

KLUB TENIS PHAPROS SEMARANG  

TAHUN 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No NAMA SKOR TOTAL 

1 Miftahul H 19 

2 
Prima Putra 

16 

3 
Iqbal Dwi 

25 

4 
Adi Kurniawan 

18 

5 
Widi Kristyanto 

18 

6 
M Safi’i 

8 

7 
Aldiansyah 

8 

8 
Purwanto 

30 

9 
Ahmad 

26 

10 
Tunggul L 

29 

11 
Setiawan 

17 

12 
Rozi 

19 

13 
Tito Ocista 

14 

14 
Eko P 

30 
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Lampiran 11 

 

 

RANKING HASIL TES AWAL (PRE TEST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Test 
Nama Skor Total Ranking 

Rumus 

Pasangan 

14 Eko P 30 1 A 

8 Purwanto 30 2 B 

10 Tunggul L 29 3 B 

9 Ahmad 26 4 A 

3 Iqbal Dwi 25 5 A 

12 Rozi 19 6 B 

1 Miftahul H 19 7 B 

5 Widi Kristyanto 18 8 A 

4 Adi Kurniawan 18 9 A 

11 Setiawan 17 10 B 

2 Prima Putra 16 11 B 

13 Tito Ocista 14 12 A 

7 Aldiansyah 8 13 A 

6 M Safi’i 8 14 B 
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Lampiran 12 

 

 

DATA HASIL PEMBAGIAN KELOMPOK KONTROL DAN 

EKSPERIMEN 

 

KELOMPOK KONTROL 

 

 

 

 

 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Test 
Nama Skor Total Ranking 

Rumus 

Pasangan 

14 Eko P 30 1 A 

9 Ahmad 26 4 A 

3 Iqbal Dwi 25 5 A 

5 Widi Kristyanto 18 8 A 

4 Adi Kurniawan 18 9 A 

13 Tito Ocista 14 12 A 

7 Aldiansyah 8 13 A 

No 

Test 
Nama Skor Total Ranking 

Rumus 

Pasangan 

8 Purwanto 30 2 B 

10 Tunggul L 29 3 B 

12 Rozi 19 6 B 

1 Miftahul H 19 7 B 

11 Setiawan 17 10 B 

2 Prima Putra 16 11 B 

6 M Safi’i 8 14 B 
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Lampiran 13 

 

 

DATA PERHITUNGAN STATISTIK HASIL TES AWAL (PRE TEST) 

DENGAN POLA M-S 

                   Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus: 

                               

 
 

                     

                                                                  Ho diterima apabila  t <  t(1-1/2a)(n1+n2-2) 

           

                      
No Resp Xk Xe D d d

2
 

 
 1 14 - 8 30.00 30.00 0.00 -0.14 0.0204 

 2 9 - 10 26.00 29.00 -3.00 -3.14 9.8776 

 3 3 - 12 25.00 19.00 6.00 5.86 34.3061 

 4 5 - 1 18.00 19.00 -1.00 -1.14 1.3061 

 5 4 - 11 18.00 17.00 1.00 0.86 0.7347 

 6 13 - 2 14.00 16.00 -2.00 -2.14 4.5918 

 7 7 - 6 8.00 8.00 0.00 -0.14 0.0204 

 Jumlah 139.00 138.00 1.00 0.00 50.8571 

 Rata-rata 19.86 19.71 0.14     

                                             
MD = 

D 
= 

1.00 
= 0.14 

         N 7 

         

t = 

      

= 0.13 

          0.14   

         
 

 

50.8571 

         

 

7 (7 -  1) 

                               Pada a = 5% dengan db = 7 - 1 = 6 diperoleh t(0.95)(7) = 

 

2.45 

    

 
 

                     

                      

                                                                

 

    

- -2.45 

 

0.13 

   

2.45   

                           Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan tidak ada 

perbedaan hasil pre-test antara  kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

 

 1-NN

MD
 t 

2d
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Lampiran 14 

 

                                             

DATA PERHITUNGAN STATISTIK HASIL TES AKHIR (POST TEST) 

DENGAN POLA M-S 

                   Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus: 

        
                       

 
 

                     

                      
                                            Ho diterima apabila  t <  t(1-1/2a)(n1+n2-2) 

           
                      

No Resp Xe1 Xe2 D d d
2
 

 

 1 14 - 8 30.00 30.00 0.00 4.57 20.8980 

 
2 9 - 10 26.00 30.00 -4.00 0.57 0.3265 

 

3 3 - 12 20.00 31.00 

-

11.00 -6.43 41.3265 

 4 5 - 1 24.00 27.00 -3.00 1.57 2.4694 

 5 4 - 11 24.00 23.00 1.00 5.57 31.0408 

 6 13 - 2 15.00 21.00 -6.00 -1.43 2.0408 

 7 7 - 6 19.00 28.00 -9.00 -4.43 19.6122 

 

Jumlah 158.00 190.00 

-

32.00 0.00 117.714 

 Rata-rata 22.57 27.14 -4.57     

 
                      
MD = 

D 
= 

-32.00 
= -4.57 

         N 7 

         

t = 

      

= -2.73 

  -4.57   
 
 

 

117.7143 

 

 

7 (7 - 1) 

  

Pada a = 5% dengan db = 7 -1 = 6 diperoleh t(0.95)(7) = 2.45 

    

 
 

                     

                      

                                                                

 

 

  

 

-2.45 

      

2.45   -2.73 

   

 1-NN

MD
 t 

2d
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Karena t berada pada daerah penolakan Ho, dengan demikian ada perbedaan latihan 

antara latihan forehand volley metode sasaran tetap dengan latihan forehand volley 

sasaran berpindah terhadap kemampuan melakukan forehand volley pada petenis 

putra Klub Tenis Phapros Semarang tahun 2011. 
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Lampiran 15 

 

UJI PERBEDAAN MEAN 

  Guna mengetahui mana yang lebih baik antara latihan forehand volley 

metode sasaran tetap dengan sasaran berpindah terhadap kemampuan melakukan 

forehand volley pada petenis putra Klub Tenis Phapros Semarang tahun 2011. 

Dilakukan uji perbeaan Mean, yaitu:  

 

 

 

 

  Berdasarkan perhitungan diatas dan diperoleh Me =  27,14 dan Mk = 

22,57 berarti Me > Mk atau 27,14 > 22,57. Melihat uji perbedaan mean diatas, 

maka dengan demikian latihan forehand volley dengan sasaran berpindah lebih 

baik dari pada latihan forehand volley dengan sasaran tetap terhadap kemampuan 

melakukan forehand volley pada petenis putra Klub Tenis Phapros tahun 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 =     

      

      =  27,14 
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Lampiran 16 

 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

   
 

Foto Pelaksanaan Tes Forehand Volley 
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Foto Peralatan Tes Forehand Volley 

 

 

 
Foto Pemberian Pengarahan Sebelum Melaksanakan Program Latihan 

Forehand Volley 
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Foto Pada Saat Memberikan Program Latihan Forehand Volley Sasaran 

Tetap dan Sasaran Berpindah 


