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SARI 

 

 

Asep Wahyu Sugiarto, 2011. Pengaruh  Latihan Floating Service Posisi satu 

kaki di Depan dan Kaki Sejajar Terhadap Kemampuan Floating Service Dalam 
permainan Bola Voli Pada Klub putra Japot Kabupaten Temanggung 2011. 

Skripsi jurusan PKLO, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri 
Semarang. 

Permasalahan penilitian : 1) apakah ada pengaruh latihan Floating Service 

posisi satu kaki di depan dan posisi kaki sejajar terhadap kemampuan Floating 
Service pada pemain bola voli putra Japot Kabupaten Temanggung?, 2) Manakah 

yang lebih baik Floating Service posisi satu kaki di depan dan posisi kaki sejajar 
terhadap kemampuan Floating Service pada pemain bola voli putra Japot 
Kabupaten Temanggung?. Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh latihan Floating Service posisi satu kaki di depan dan posisi 
kaki sejajar terhadap kemampuan Floating Service pada pemain bola voli putra 

Japot Kabupaten Temanggung, 2) Untuk mengetahui latihan mana yang lebih baik 
Floating Service posisi satu kaki di depan dan posisi kaki sejajar terhadap 
kemampuan kemampuan Floating Service pada pemain bola voli Japot Kabupaten 

Temanggung. 
Penelitian eksperimen ini  menggunakan populasi pemain bola voli Japot  

Temanggung tahun 2011 yang berjumlah 20 orang. Pengambilan sampel dengan 
teknik total sampling. Variabel peneltian ini meliputi : Latihan Floating Service 
posisi satu kaki di depan dan posisi kaki sejajar sebagai variabel bebas serta 

kemampuan Floating Service sebagai variabel terikat. Pengumpulan data 
penelitian menggunakan metode eksperimen. Analisis data penelitian 

menggunakan uji t. 
Hasil analisis diperoleh thitung = 5.11 > ttabel 2.262, yang berarti ada pengaruh 

latihan Floating Service posisi satu kaki di depan, dan analisis thitung = 2.714 > ttabel 

= 2.262, yang berarti ada pengaruh latihan Floating Service posisi kaki sejajar. 
Rata-rata kemampuan Floating Service  dari kelompok eksperimen 1 sebesar  29.8 

lebih tinggi dari kelompok eksperimen 2 sebesar 25.9, hasil ini berarti bahwa 
kemampuan  Floating Service pada kelompok yang dilatih Floating Service posisi 
satu kaki di depan lebih baik dari pada kelompok yang dilatih Floating Service 

posisi kaki sejajar. 
Simpulan dari penelitian ini yaitu latihan Floating Service posisi satu kaki di 

depan dan posisi kaki sejajar terhadap kemampun Floating Service, dimana hasil 
yang lebih baik diberikan oleh latihan Floating Service posisi satu kaki de depan, 
oleh karena itu dapat diajukan saran sebagai berikut : 1) Para pelatih dapat 

menggunakan latihan Floating Service posisi satu kaki didepan untuk 
meningkatkan kemampuan Floating Service. 2) Pelatih juga dapat menggunakan 

latihan Floating Service posisi kaki sejajar sebagai variasi agar latihan tidak  
monoton dan membosankan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

           Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, 

membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan mental. Sesuai 

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Pasal 17 mengenai ruang lingkup 

olahraga meliputi : 1) olahraga pendidikan, 2) olahraga rekreasi, dan 3) olahraga 

prestasi. Olahraga prestasi yang dimaksudkan adalah sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan dan potensi diri dari olahragawan dalam rangka 

meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui 

proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan 

berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan 

untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.  

  Salah satu bentuk upaya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi 

dapat dilaksanakan dengan memperdayakan perkumpulan olahraga atau klub 

olahraga. Klub olahraga sendiri merupakan suatu perkumpulan yang dilakukan 

oleh induk cabang organisasi olahraga yang berada pada tingkat daerah, maupun 

tingkat pusat guna mencapai prestasi dalam rangka meningkatkan harkat dan 

martabat bangsa. 
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 Bola voli merupakan cabang olahraga yang sudah tidak asing lagi di 

masyarakat dan banyak penggemarnya baik di kalangan bawah sampai atas. 

Dalam permainan bola voli dikenal berbagai teknik dasar, dan untuk dapat 

bermain bola voli harus betul-betul dikuasai dahulu teknik-teknik dasar ini. 

Penguasaan teknik dasar permaian bola voli turut menentukan menang atau 

kalahnya suatu regu dalam permainan disamping kondisi fisik dan mental              

( Suharno, HP, 1984 : 12 ). 

 Teknik-teknik dasar dalam permainan bola voli menurut M.Yunus (1992: 

130) terbagi dalam lima macam teknik dasar yaitu : 1) Servis meliputi servis 

tangan bawah, servis tangan samping, dan servis tangan atas, 2) Passing meliputi 

passing bawah, passing atas, 3) Umpan , 4) Smash meliputi smash normal, smash 

semi, smash pull; 5) Bendungan atau Block.  

Dalam permainan bola voli unsur utama yang paling penting adalah 

servis, karena servis merupakan pembuka permainan. Tanpa didahului servis 

dengan mematuhi segala peraturan yang berlaku maka permainan tidak dapat 

dimulai. Hal ini sesuai dengan pendapat Beutelstaht  ( 1986 : 9 ) bahwa “Servis 

adalah sentuhan pertama dengan bola”. Dalam buku PP PBVSI ( 2005 : 36 ) 

“Servis adalah suatu upaya untuk menempatkan bola kedalam permainan oleh 

pemain belakang yang berbeda ke daerah servis”. Demikian halnya menurut 

pendapat M. Yunus ( 1992 : 137 ) yang menyatakan bahwa “Servis merupakan 

pukulan permulaan untuk memulai pertandingan”. Dari pendapat di atas dapat di 

simpulkan bahwa servis adalah sentuhan pertama dengan bola untuk memulainya 

1 
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pertandingan yang dilakukan oleh pemain belakang yang berada di daerah servis 

dalam olahraga bola voli.  

Tujuan bermain bola voli yang berawal dari tujuan yang bersifat rekreatif 

untuk mengisi waktu luang atau sebagai selingan setelah lelah bekerja, kemudian 

berkembang kearah tujuan-tujuan yang lain seperti tujuan mencapai preatasi yang 

tinggi, meningkatkan prestasi diri, mengharumkan nama daerah, bangsa, dan 

Negara. Selain tujuan-tujuan tersebut banyak orang berolahraga khususnya 

bermain voli untuk memelihara dan meningkatkan kesegaran jasmani atau 

kesehatan (M. Yunus, 1992: 2). 

 Pada saat ini olahraga bola voli bukan hanya merupakan olahraga rekreasi, 

tetapi sudah merupakan olahraga prestasi. Seperti yang dikatakan Suharno HP, 

(1982: 09) bahwa: bola voli pada abad 20 ini tidak hanya merupakan olahraga 

yang bersifat rekreatif, atau sekedar alat untuk meningkatkan kesegaran jasmani, 

melainkan telah menuntut kualitas prestasi dan seni yang setinggi-tingginya. 

 Secara umum dalam olahraga banyak faktor yang mempengaruhi dan 

menentukan prestasi seperti kondisi fisik, kemampuan teknik, latihan dan 

lingkungan. Kondisi fisik sangat diperlukan dalam memperoleh prestasi yang 

optimal, M. sajoto, (1995: 8) kondisi fisik adalah suatu kesatuan utuh dari komponen-

komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun 

pemeliharaannya. Artinya bahwa di dalam usaha peningkatan kondisi fisik maka 

seluruh komponen tersebut harus dikembangkan, walaupun disana sini dilakukan 

dengan sistem prioritas sesuai keadaan atau status yang dibutuhkan tersebut.  
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 Tujuan latihan kondisi fisik adalah untuk meningkatkan kualitas 

fungsional peralatan tubuh sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan untuk mencapai 

prestasi yang optimal dalam suatu cabang olahraga tertentu. Sebagai calon 

seorang guru atau pembina atau pelatih olahraga yang membina anak-anak atau 

yunior calon olahragawan, benar-benar dapat memberikan pendasaran yang kuat 

agar anak-anak yang berbakat nantinya dapat berkembang mencapai prestasi yang 

optimal (M. Yunus, 1992: 61). 

 Dengan adanya tuntutan prestasi yang tinggi dan semakin berkembangnya 

olahraga bola voli, maka secara teknik dan taktik juga ikut mengalami 

perkembangan dan juga perlu dilakukan latihan yang efektif dan efisien. Terutama 

untuk memilih dan menentukan metode yang tepat, karena dengan  penguasaan 

teknik dasar yang sempurna maka prestasi yang diharapkan akan tercapai.  

 Teknik dasar bola voli harus betul-betul dikuasai terlebih dahulu guna 

dapat mengembangkan mutu prestasi permainan bola voli. Penguasaan teknik 

dasar permainan bola voli merupakan salah satu unsur yang ikut menentukan 

menang atau kalahnya suatu regu di dalam suatu pertandingan disamping unsur-

unsur kondisi fisik, taktik, dan mental (Suharno HP, 1982: 11). 

 Klub bola voli Japot adalah salah satu klub bola voli yang ada di kota 

Temanggung. Klub tersebut sudah terdaftar dalam induk organisasi di kota 

Temanggung. Klub bola voli ini latihannya di lapangan japot dusun sawahan 

kecamatan kedu kebupaten temanggung. Klub ini diberi nama japot karena 
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bekerja sama dengan sebuah toko olahraga yang ada di temanggung yaitu Japot 

Sport. 

 Klub bola voli Japot yang dilatih oleh bapak Jarot dan dua asistennya yaitu 

bapak Heru dan bapak Aris berciri khas sebagai wadah pembibitan dan 

pembinaan atlet bola voli putra dan putri umur 14-19 tahun. Klub ini di golongkan 

menjadi dua golongan yitu putra dan putri, yang putra berusia 16 – 19 tahun 

sedangkan yang putri berusia 14 – 17 tahun. Untuk kelompok putra di latih oleh 

bapak Jarot dan bapak Heru sedangkan yang putri di latih oleh bapak Aris.   

 Klub bola voli  Japot ini tergolong murah dan menjangkau masyarakat 

apabila dibandingkan dengan klub-klub lain se kabupaten Temanngung. Klub ini 

dana ditanggung klub, tidak mengharapkan dari iuran peserta latihan, bantuan 

dana berasal dari pengurus. Fasilitas yang ada dalam klub ini yaitu 10 bola, satu 

keranjang, dan 2 net. Klub ini latihannya 3 kali dalam seminggu. Untuk kelompok 

putra latihannya hari Minggu, Selasa dan Jumat, sedangkan yang putri latihannya 

hari Minggu, Rabu dan Kamis. Latihan dilakukan di sore hari mulai jam 15.00 – 

selesai, untuk hari Minggu latihan dilakukan pagu yaitu jam 08.00 – selesai. 

 Untuk kelompok putera di beri latihan drill fisik yaitu dengan lompat 

menaiki tangga, setelah itu di  lanjutkan dengan sprint Selain latihan fisik mereka 

juga diberi latihan teknik yaitu drill passing, service dan smash. Untuk drill servis 

masing – masing anak melakukan servis semanyak 10 kali dengan bergantian, saat 

melakukan anak yang lain mengambil dan menjaga bola begitupun sebaliknya. 

Untuk kelompok puteri di beri latihan teknik dasar yaitu pasing bawah, pasing 

atas dan servis.  
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Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, penulis ingin 

meneliti latihan Floating Seervice pada permainan bola voli dengan judul 

Pengaruh latihan Floating Service antara posisi satu kaki di depan dan posisi kaki 

sejajar terhadap kemampuan Floating Service dalam permainan bola voli pada 

klub putra Japot Temanggung tahun 2011. 

1.2 Permasalahan 

Penguasaan teknik dasar permainan bola voli merupakan salah satu unsur 

yang sangat penting untuk menentukan menang atau kalahnya regu dalam 

pertandingan. Salah satu teknik dasar yang harus dikuasai oleh pemain bola voli 

adalah servis, karena servis merpakan pukulan pertama dalam suatu permainan. 

Dengan demikian kecakapan servis yang baik akan berkesempatan memperoleh 

kemenangan dalam suatu pertandingan bola voli.  

Dari uraian di atas maka permasalahan yang muncul adalah :  

1. Apakah ada pengaruh latihan Floating Service posisi satu kaki di depan dan 

posisi kaki sejajar terhadap kemampuan Floating Service dalam permainan 

bola voli pada klub putra Japot Temanggung tahun 2011? 

2. Manakah yang lebih baik antara latihan Floating Service posisi satu kaki di 

depan dan posisi kaki sejajar terhadap kemampuan Floating Service dalam 

permainan bola voli pada klub putra Japot Temanggung tahun 2011? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tanpa adanya penelitian, pengetahuan tidak akan bertambah maju. 

Padahal pengetahuan adalah dasar semua tindakan dan usaha (Suharsimi A, 2006 : 

20), oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh latihan Floating Service posisi satu 

kaki di depan dan posisi kaki sejajar terhadap kemampuan Floating Service 

dalam permainan bola voli pada klub putra Japot Temanggung tahun 2011. 

2. Untuk mengetahui manakah yang lebih baik antara latihan Floating Service 

posisi satu kaki di depan dan posisi kaki sejajar terhadap kemampuan 

Floating Service dalam permainan bola voli pada klub putra Japot 

Temanggung tahun 2011. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi yang 

menggunakan. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah 

1. Menambah dan memberikan pengetahuan serta wawasan dalam mempelajari 

cabang olahraga bola voli melalui pengalaman lapangan.  

2.  Bagi pelatih maupun pemain bola voli merupakan informasi ilmiah untuk 

menambah dan memberikan pengetahuan tentang latihan Floating Service    

sehingga dapat digunakan dalam pertimbangan untuk pembinaan dan untuk 

program latihan selanjutnya. 

3. Dapat menjadi bahan perbandingan bagi yang berminat untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut. 
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4. Sumbangan bagi Pembina olahraga bola voli di Temanggung untuk 

meningkatkan prestasi khususnya dalam latihan Floating Service. 

1.5 Penegasan Istilah 

Menghindari agar persoalan yang dibicarakan dalam penelitian ini tidak 

menyimpang dari tujuan semula dan agar di dalam penelitian tidak terjadi salah 

penafsiran istilah yang digunakan, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh  

Menurut Depdiknas ( 2007  : 849 ), pengaruh adalah daya yang ada atau 

timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang. 

2. Latihan 

Latihan berasal dari kata ”latih” yang berarti belajar dan membiasakan diri 

agar mampu (dapat) melakukan sesuatu. Latihan menurut Suharno HP, (1984 : 1) 

adalah : ”Suatu proses mempersiapkan fisik dan mental anak latih secara 

sistematis untuk mencapai mutu  prestasi optimal dengan diberikan beban latihan 

yang teratur, terarah, meningkat, dan berulang-ulang waktunya.” Latihan dalam 

penelitian ini adalah latihan Floating Service posisi satu kaki di depan dan 

Floating Service posisi kaki sejajar. 

3. Floating Service 

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

jalannya bola dari hasil pukulan servis itu tidak mengandung putaran.  
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4. Posisi  

Menurut Poerwodarminto (1972:766) posisi adalah kedudukan. Dalam 

penelitian ini adalah posisi kaki server sewaktu akan melakukan servis 

5. Terhadap  

Menurut Depdiknas (2008:976)Terhadap adalah berkenaan dengan 

tentang, mengenai. 

6. Kemampuan 

Kemampuan berasal dari kata “mampu”, menurut Depdiknas, (2008:628) 

adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan, kekayaan dalam melakukan sesuatu. 

Kemampuan dalam penelitian ini adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan 

dalam melakukan sesuatu perbuatan atau hasil. Yang didalam penelitian ini 

dimaksudkan kecakapan, kesanggupan untuk melakukan Floating Service dalam 

permainan bola voli. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan teori 

2.1.1 Permainan Bola Voli 

Bola voli sudah dikenal sejak abad pertengahan. Permainan ini mula-mula 

dimunculkan oleh William G. Morgan. Pada tahun 1893. William G. Morgan, 

seorang guru pendidikan jasmani pada Young Man Cuistian Association (YMCA) 

di kota Holioke, Massachussette mencoba permainan sejenis Faust Ball yang 

mula-mula olah raga rekreasi dalam lapangan tertutup ( in door). Pada saat itu 

sedang populer olah raga basket, tetapi banyak para usahawan yang berlatih 

basket sudah mencapai usia lanjut merasakan permainan basket terla lu menguras 

tenaga. Morgan menciptakan permainan yang lebih ringan dengan 

menggantungkan net setinggi 2,16 meter dari lantai, kemudian menggunakan bola 

yang relatife ringan, yaitu bagian dalam bola basket. Bola tersebut dipantulkan 

terus-menerus melewati net, dan tidak boleh jatuh menyentuh lantai, permainan 

tersebut kemudian diberi nama “minto nette”. Pada waktu itu belum ditentukan 

batas maksimum sentuhan beberapa kali dan rotasinya serta diperbolehkan 

menjulurkan tangan melewati net dengan maksud menyentuh bola di daerah 

lawan.  

Pada awalnya ide dasar permainan bola voli adalah memasukkan bola ke 

daerah lawan melewati suatu rintangan berupa tali atau net dan berusaha 

memenangkan permainan dengan mematikan bola itu di daerah lawan. Memvoli 

artinya memainkan/memantulkan bola sebelum bola jatuh atau sebelum bola 

10 
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menyentuh lantai. Sebagai aturan dasar, bola boleh dipantulkan dengan bagian 

badan, pinggang ke atas. Pada dasarnya permainan voli ini adalah permainan tim 

atau regu, meskipun sekarang sudah mulai dikembangkan permainan bola voli 

dua lawan dua dan satu lawan satu yang lebih mengarah kepada tujuan rekreasi. 

(M. Yunus, 1992 : 1 ).  

Dalam percobaan-percobaan selanjutnya dirasakan bola terlalu ringan, 

sedang penggunaan bola basket dirasakan terlalu berat. Morgan kemudian 

mengusulkan kepada A.G Spalding and Brothers, yaitu perusahaan industri alat-

alat olahraga untuk membuat bola voli sebagai percobaan. Setelah diadakan 

demonstrasi di hadapan para ahli pendidikan jasmani pada suatu konferensi 

internasional di Spring Fied Colloge pada tahun 1896, dan setelah melihat bahwa 

dasar permainan Minto Nette adalah memvoli bola hilir mudik melewati net, maka 

Prof. H.T. Halsted dari Spring Fied Massachussetts, USA, mengusulkan nama 

permainan ini menjadi “Volley Ball”. Sejak itu bola voli tidak hanya dimainkan 

dilapangan tertutup, tetapi juga dilapangan terbuka seperti halaman-halaman 

sekolah, di tepi pantai dan ditempat-tempat lapang lainnya (M. Yunus, 1992: 2).  

Di Indonesia bola voli mulai dikenal pada tahun 1928 dibawa oleh gur-

guru Belanda yang mengajar di sekolah-sekolah lanjutan. Namun pada waktu itu 

belum populer dikalangan masyarakat. Pada jaman penjajahan Jepang, tentara 

Jepang juga banyak memberikan andil dalam memperkenalkan olahraga ini. 

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia banyak bekas tentara angkatan perang 

Belanda yang menggabungkan diri kedalam kesatuan tentara Republik Indonesia 

mulai ikut mempopulerkan perminan bola voli kepada masyarakat. Perkembangan 
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olahraga bola voli sangat pesat sehingga sejak PON II di Jakarta tahun 1951 

sampai sekarang bola voli selalu menjadi mata tanding dalam penyelengaraan 

PON. Pada tanggal 22 Januari 1955 di Jakarta diresmikan berdirinya Persatuan 

Bola Voli Seluruh Indonesia disingkat PBVSI dan oleh KONI pada bulan Maret 

1955 disahkan sebagai induk organisasi bola voli yang tertinggi di Indonesia.  

Seperti yang dikemukakan dalam buku peraturan permainan PBVSI 

(2005:1), bola voli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim dalam satu 

lapangan yang dipisahkan oleh sebuah net. Terdapat versi yang berbeda tentang 

jumlah pemain, jenis atau ukuran lapangan, angka kemenangan yang digunakan, 

untuk keperluan tertentu. Namun pada hakekatnya permainan bola voli bermaksud 

menyebarluaskan kemahiran bermain kepada setiap orang yang meminatinya.  

Tujuan dari permainan adalah melewatkan bola di atas net agar dapat 

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

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

luar perkenaan  block ). Bola dinyatakan dalam permainan setelah bola dipukul 

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

hingga bola menyentuh lantai, bola “keluar”, atau satu tim gagal mengembalikan 

bola secara sempurna.  

Dalam permainan bola voli, tim yang memenangkan sebuah reli 

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

servis memenangkan reli, akan memperoleh satu angka dan berhak untuk 

melakukan servis selanjutnya, serta para pemainnya akan melakukan pergeseran 

satu posisi searah jarum jam. 
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Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bola voli adalah 

olahraga yang dimainkan oleh dua tim dalam satu lapangan yang dipisahkan 

sebuah net untuk memperoleh nilai dalam usaha mencapai kemenangan yang 

menggunakan rally point system. 

2.1.2 Teknik Dasar Bola Voli 

Menurut Nuril Ahmadi (2007 : 20), permainan bola voli merupakan suatu 

permainan yang kompleks yang tidak mudah dilakukan oleh seseorang. Sebab 

dalam permainan bola voli dibutuhkan koordinasi gerak yang benar-benar bisa 

diandalkan untuk melakukan semua gerakan yang ada dalam permainan bola voli. 

Walaupun begitu, permainan bola voli sangat cepat berkembang dan merupakan 

salah satu cabang olahraga yang sangat populer di Indonesia sesudah cabang 

olahraga sepakbola dan bulutangkis. 

Seperti yang dikemukakan M. Yunus (1992:68), penguasaan teknik dasar 

dalam permainan bola voli sangat penting mengingat hal-hal sebagai berikut: 

1) Hukuman terhadap kesalahan teknik memantulkan dan memukul bola dalam 

peraturan permainan bola voli cukup dominan. Kesalahan teknik tersebut 

antara lain: membawa bola, mendorong bola, mengangkat bola, dan pukulan 

ganda. 

2) Permainan bola voli adalah permainan tempo cepat, sehingga bila tidak 

menguasai teknik dasar yang sempurna akan memungkinkan kesalahan 

teknik yang lebih besar. 
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3) Setiap regu dipisahkan oleh net, sehingga tidak pernah terjadi kontak fisik 

dengan pemain lawan, sehingga wasit lebih mudah mengawasi kesalahan 

teknik yang dilakukan oleh setiap pemain.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penguasaan teknik dasar 

permainan bola voli sangatlah penting. Hal ini dikarenakan: 

1) Setiap tim maksimal memainkan bola tiga pantulan, jadi penguasaan teknik 

harus benar-benar baik. 

2) Setiap kesalahan tim, akan menambah nilai bagi tim lawan. Untuk itu 

kesalahan harus dapat diminimalkan.  

Menurut Agus Margono dkk. (1993 : 113) bahwa teknik dasar  dalam 

permainan bola voli terdiri dari teknik pass atas, teknik pass bawah, teknik servis, 

teknik smash atau serangan dan teknik block atau bendungan. 

Seperti yang dikemukakan M. Yunus (1992: 79), teknik adalah cara 

melakukan atau melaksanakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu secara 

efektif dan efisien. Teknik dalam permainan bola voli dapat diartikan, sebagai 

cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan-

peraturan permainan yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal.  

Teknik dasar dalam permainan bola voli itu sendiri terdiri dari berbagai 

macam. Teknik dasar permainan bola voli tersebut antara lain: 

a. Servis 

Menurut pendapat M. Yunus (1992: 68) “Servis merupakan suatu pukulan 

pembukaan untuk memulai permainan. Sesuai dengan kemajuan permainan, 
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teknik servis saat ini tidak hanya sebagai permukaan permainan, tetapi jika 

ditinjau dari sudut taktik sudah merupakan suatu serangan awal untuk mendapat 

nilai agar suatu regu berhasil meraih kemenangan”.  

b. Passing 

Passing menurut pendapat M. Yunus (1992: 79) adalah: “mengoperkan bola 

kepada teman sendiri dalam satu regu dengan suatu teknik tertentu, sebagai 

langkah awal untuk menyusun pola serangan kepada regu lawan”.  

c.  Umpan (Set-Up) 

Umpan menurut pendapat M. Yunus (1992: 79) adalah: “menyajikan bola 

kepada teman dalam satu regu, yang kemudiaan diharapkan bola tersebut dapat 

diserangkan ke daerah lawan dalam bentuk smash”. 

d. Smash 

smash menurut pendapat M. Yunus (1992: 79) adalah: “pukulan yang utama 

dalam penyerangan dalam usaha mencapai kemenangan, untuk mencapai 

keberhasilan yang gemilang dalam melakukan samsh ini diperlukan raihan yang 

tinggi dan kemampuan meloncat yang tinggi”.  

e. Block 

Block menurut pendapat M. Yunus (1992 : 79) adalah: “ benteng pertahanan 

yang utama untuk menangkis serangan lawan”.  
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2.1.3  Macam – macam Servis 

Seperti yang dikemukakan M. Yunus (1992:69), servis tidak hanya 

merupakan pukulan permulaan permainan tetapi jika ditinjau dari dari sudut taktik 

sudah merupakan suatu serangan awal untuk mendapatkan nilai agar suatu regu 

berhasil meraih kemenangan. Ada beberapa jenis servis dalam permainan bola 

voli diantaranya: 

1) Servis Tangan Bawah (Underhand Service) 

Servis ini adalah servis yang sangat sederhana terutama pada pemula. 

Gerakannya lebih alamiah dan tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu besar  

 

Gambar 1. 

Servis tangan bawah ( M. Yunus 1992:73 ) 
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2) Overhand Chang-Up Service 

a. Sikap Permulaan 

Berdiri menyampingi net, posisi kedua kaki sejajar, tangan kiri 

memegang depan badan, tangan kanan yang akan memukul bola 

menggenggam. 

b. Gerak Pelaksanaan 

Langkahkan kaki kiri ke samping, lambungkan bola di depan pundak kiri 

ayunkan lengan kanan dengan gerak melingkar kearah bola samping, 

memindahkan berat badan ke kaki kiri, perkenaan bola berada di depan 

pundan lengan dalam keadaan lurus.  

c. Gerak lanjutan 

Setelah tangan mengenai bola, gerakan lengan dibawa lurus ke depan, 

memindahkan berat badan ke depan. 

 

Gambar 2 

Overhand Change-Up Service (M.Yunus 1992:76) 

3) Jumping service (servis dengan melompat) 

Servis ini dilakukan dengan gerakan melompat seperti gerakan smash 
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a. Sikap permulaan 

Berdiri di daerah servis dekat garis belakang menghadap net, kedua 

tangan memegang bola. 

b. Gerak Pelaksanaan 

Lambungkan bola setinggi kurang lebih tiga meter agak di depan badan, 

kemudian badan merendah dengan mencekuk lututuntuk melakukan 

awalan melompat setinggi mungkin kemudian bola di pikul seperti 

gerakan smash 

c. Gerak Lanjutan 

Setelah melakukan pukulan dengan meraih bola setinggi – tingginya pada 

saat melayang di udara, langsung mendarat di lapangan dan segera 

mengambil posisi siap untuk menerima pengembalian serangan dari 

lawan. 

 

Gambar 3 

Gerak pelaksanaan jump service 
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(M. Yunus, 1992. Olahraga pilihan bolavoli:79) 

Dari uraian teknik servis di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam 

permainan bola voli servis merupakan teknik dasar yang harus dikuasai dengan 

baik. Servis merupakan suatu serangan awal untuk mendapatkan nilai. Servis yang 

sulit diterima lawan dapat mempengaruhi usaha lawan untuk menyusun serangan. 

Servis diusahakan menyulitkan lawan atau bahkan servis langsung mendapatkan 

nilai. 

2.1.4   Teknik Floating Service 

Floating Service merupakan salah satu servis yang dikembangkan 

dikarenakan kesukaran lawan dalam menerima servis terletak pada sifat jalannya 

bola yang mengapung, serta jalannya bola pada lintasan lurus, kecepatan yang 

tidak teratur, bola sering melayang ke kiri dan ke kanan. Menurut M. yunus 

(1992:69) dikatakan bahwa Floating Servis adalah jenis servis dimana jalannya 

bola dari hasil pukulan servis itu tidak mengandung putaran, dengan kata lain bola 

berjalan mengapung atau mengambang  

Floating Service adalah jenis servis yang tidak mengandung spin. Bola 

seakan akan melayang, tanpa beputar sama sekali. Servis ini cukup efektif, karena 

arah lajunya bola tidak menentu, bola itu bervibrasi kadang – kadang berubah 

arah vertikal maupun horisontal. (Dieter Beutelstahl 1986 : 14) 

Menurut Dieter Beutelstahl (1986:14) ada 2 jenis Floating Service yaitu : 

2.1.4.1 Frontal Floating Service (servis layang depan) 

Servis ini termasuk servis tipe Amerika. Dengan servis ini bola akan 

menyimpang ke kiri atau ke kanan. Server berdiri menghadap net dengan stance 
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(posisi permulaan) dasar, yaitu: kaki yang satu di depan kaki yang lain, kira – kira 

sampai sejarak delapan meter dari garis sisi (base line). 

Menurut Dieter Beutelstahl (1986:14)  kesalahan umum dalam melakukan 

Frontal Floating Service (servis layang depan) 

1. Tangan terlalu lama menyentuh bola. 

2. Pada saat sentuhan, pergelangan tangan kurang kaku. 

3. Pukulan kurang keras. 

4. Observasi kurang tajam. Pada saat tangan menyentuh bola, pemain harus 

melihat dan memprhatikan bola sebaik mungkin. 

2.1.4.2 Side Floating Service (servis layang sisi) 

Pada servis jenis ini, bola menyimpang kearah vertikal. Server tetap 

berdiri dengan stance sisi, kedua sisi menghadap ke sisi dengan jarak antara 

kira – kira selebar kedua paha kit, dan sejarak delapan meter dari garis sisi 

(base line) 

Kesalahan umum dalam melakukan Side Floating Service (servis 

layang sisi) 

1) Bola dilempar terlalu tinggi. 

2) Pelemparan kurang cermat. 

3) Kontak antara tangan dengan bola terlalu lama. 

4) Pukulan bola kurang keras. 

5) Pergelangan tangan kurang kaku pada saat memukul. 

6) Kurang tepat memukul bola. 

7) Kurang memperhatikan bola pada waktu memukul. 
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Adapun teknik Floating Service dibagi dalam tiga tahap yaitu : 

1) Sikap permulaan 

Pelaku servis berdiri di daerah servis menghadap ke lapangan, bagi 

yang tidak kidal kaki kiri di sebelah depan dan jika kidal posisi kaki 

sebaliknya, namun ada juga pemain yang berdiri dengan kedua kaki sejajar 

dengan menghadap ke net. Bola di pegang di tangan kiri setinggi kepala, 

tangan kanan menggenggam atau juga dengan telapak tangan terbuka. 

 

Gambar.4 

Sikap permulaan Floating Service M.Yunus (1992:74) 

2) Gerak Pelaksanaan 

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

segera memukul bola pada bagian tengah belakang dari bola dan gaya yang 

mengenai bola harus berjalan memotong garis tengah bola. Untuk 

menghindari putaran pada bola, pergelangan tangan harus ditegangkan. 
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                                        Gambar.5 

Lambungan bola dan ayuhan lengan pada Floating Service 

M.Yunus (1992:75) 

3) Gerakan lanjutan 

Gerakan lanjutan lengan pemukul harus segaris dengan gaya yang 

dihasilkan atau di dorong ke depan, jika pukulan dilakukan dengan gerakan 

yang cepat dapat dilakukan tanpa gerakan lanjutan.  

Dalam latihan Floating Service yang perlu diperhatikan adalah elemen 

– elemen Floating Service. Elemen –elemen gerakan Floating Service yang 

harus dikuasai yaitu : 

1) Lambungan Bola 

Para pemain harus menguasai teknik lambungan bola. Lambungan bola 

merupakan elemen penting yang harus dikuasai, karena teknik ini sangat 

mempengaruhi keberhasilan Floating Service. Lambungan bola pada Floating 

Service yang benar menurut M. Yunus (1992:70) adalah bola dilambungkan 

di depan atas lebih tinggi dari kepala. Pemain pada saat melambungkan bola 

harus lebih berkonsentrasi terhadap bola, kemana bola itu akan diarahkan 
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2) Awalan 

Posisi awalan bervariasi tergantung dari pemain tetapi menurut M. Yunus 

(1992:70) dikatakan bahwa berdiri di dearah servis menghadap ke lapangan. 

Bagi yang tidak kidal kaki kiri sebelah depan dan jika kidal posisi sebaliknya. 

Namun ada juga pemain yang berdiri dengan kedua kak i sejajar dengan 

menghadap ke net. Awalan ini berguna untuk memperoleh posisi awal yang 

mantap untuk melakukan servis.  

3) Pukulan  

Gerakan selanjutnya adalah memukul bola. Pada waktu bola 

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

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

bola harus berjalan memotong garis tengah bola, untuk menghindari 

terjadinya putaran pada bola pergelangan tangan harus dilakukan. 

4) Follow Trough 

Gerakan lanjutan lengan pemukul harus segaris dengan gaya yang 

dihasilkan atau didorong ke depan. Jika pukulan dilakukan dengan cepat 

dapat dilakukan tanpa Follow Through. 

2.1.5 Prinsip – Prinsip Latihan 

Prinsip yang maksimal dalam suatu pertandingan perlu memperhatikan 

suatu bentuk latihan. Menurut M. Tohar (2002:1) bahwa latihan atau training 

adalah suatu proses berlatih yang sistematis yang dilakukan secara berulang- 

ulang dan kian hari jumlah beban latihan kian bertambah. Sedangkan menurut 

Suharno HP (1986: 17) menyatakan bahwa berlatih atau latihan adalah suatu 
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proses penyempurnaan atau pendewasaan atlet secara sadar untuk mencapai mutu 

prestasi maksimal dengan diberi beban- beban fisik dan mental yang teratur, 

terarah, meningkat dan berulang- ulang waktunya. 

Menurut Suharno HP (1986 : 18 ) Latihan berpegang pada prinsip – 

prinsip latihan sebagai berikut : 

1) Prinsip latihan harus sepanjang tahun ( Kontinyuitas dalam latihan) 

Mengingat sifat adaptasi atlet terhadap beban yang diterima bersifat labil 

dan sementara, maka untuk mencapai mutu prestasi maksimal perlu adanya beban 

sepanjang tahun terus menerus, secara teratur, terarah dan kontinyu.  

2) Prinsip kenaikan beban latihan yang teratur 

Latihan makin lama mrningkat beratnya, tetapi kenaikan beban latihan 

harus sedikit demi sedikit. Hal ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi 

overtraining dan proses adaptasi atlet terhadap loading akan terjamin 

keteraturannya. 

3) Prinsip individual 

Setiap atlet sebagai manusia yang terdiri dari jiwa raga pasti berbeda – 

beda dalam segi fisik, mental, watak dan tingkatan kemampuannya. Perbedaan – 

perbedaan itu perlu diperhatikan oleh pelatih agar pemberian dosis latihan, 

metode latihan dapat serasi untuk mencapai mutu prestasi tiap – tiap individu. 

4) Prinsip interval 

Prinsip interval sangat penting dalam rencana latihan dari yang bersifat 

harian, mingguan, bulanan dan tahunan yang berguna untuk pemulihan fisik dan 
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mental atlet dalam menjalankan latihan. Masalah interval dapa t dilakukan dengan 

istirahat penuh tanpa menjalankan latihan maupun istirahat aktif.  

5) Prinsip stress ( penekanan ) 

Latihan harus mengakibatkan penekanan fisik dan mental atlet. Beban 

latihan yang dikerjakan oleh atlet sebaiknya atlet betul – betul merasakan berat, 

kemudian timbul kelelahan fisik dan mental secara menyeluruh.  

6) Prinsip spesialisasi ( Spesifik ) 

Latihan harus memiliki bentuk dan ciri yang khas sesuai dengan cabang 

olahraganya. Hal tersebut sesuai dengan sifat dan tuntutan tiap – tiap cabang 

olahraga yang selalu berbeda – beda. 

7) Prinsip nutrisium ( Gizi Makanan ) 

2.1.6 Analisis latihan Floating Service dengan posisi satu kaki di depan dan 

posisi kaki sejajar 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan 

ketrampilan Floating Service  dapat dilakukan dengan latihan posisi satu kaki di 

depan selain itu dapat juga dilakukan dengan kaki sejajar. Hal ini dilakukan 

karena latihan Floating Service dengan posisi satu kaki di depan dan posisi kedua 

kaki sejajar akan meningkatkan kemampuan dalam melakukan Floating Service. 

Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yunus (1992: 70) bahwa sikap permulaan 

berdiri di daerah servis menghadap ke lapangan, bagi yang tidak kidal kaki kiri di 

sebelah depan dan jika kidal posisi kaki sebaliknya. Ada juga pemain berdiri 

dengan kaki kedua kaki sejajar dengan menghadap ke net.  
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Berdasarkan uraian analisis tentang posisi satu kaki di depan dan posisi 

kedua kaki sejajar yang diperkuat dengan teori serta beberapa pendapat tersebut di 

atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Latihan kemampuan khususnya Floating Service  dengan posisi kaki sejajar. 

Karena dengan posisi satu kaki di depan maka server akan dapat 

memindahkan berat badan dari posi kaki yang ada di belakang bisa dialihkan 

ke posisi yang berada di depan sehingga pememindahan berat badan akan 

menambah gaya dorong yang lebih besar daripada posisi kaki sejajar 

menghadap ke lapangan. 

2) Latihan  Floating Service  harusnya dengan posisi salah satu kaki di depan 

diberikan kepada atlet pemula supaya atlet tersebut dapat menguasai servis ini 

sehingga atlet dapat menguasai berbagai macam teknik servis.  

3) Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam latihan Floating Service 

dengan posisi satu kaki di depan dan posisi kaki sejajar.  

2.1.7 Kelebihan dan kekurangan latihan Floating Service  posisi satu kaki 

di depan dan posisi kedua kaki sejajar 

Kelebihan dan kekurangan Floating Service dengan posisi satu kaki di 

depan dan posisi kaki sejajar, sebagai berikut: 

1) Kelebihan latihan Floating Service  dengan posisi satu kaki di depan 

Karena posisi salah satu kaki di depan, maka tenaga yang dihasilkan 

dapat melakukan servis akan lebih besar karena daya dorong dari pemindahan 

berat badan. Dengan terbiasa memindahkan berat badan, maka atlet tersebut 

dapat bereaksi secara cepat dalam permainan bola voli.  



27 

 

 

2) Kekurangan latihan Floating Service  dengan posisi satu kaki di depan 

Bagi atlet pemula yang tidak terbiasa dengan latihan ini maka mereka 

akan semakin sulit dalam menguasai Floating Service . karena tidak biasa 

memindahkan berat badan maka atlet tersebut sulit menguasai Floating 

Service. 

3) Kelebihan latihan Floating Service  dengan posisi kedua kaki sejajar  

Atlet yang tidak terbiasa memindahkan berat badan maka dalam 

melakukan Floating Service akan dapat melaksanakan dengan baik karena 

tidak memindahkan berat badan. 

4) Kekurangan latihan Floating Service  dengan posisi kedua kaki sejajar 

Dengan tidak memindahkan berat badan maka daya dorong yang 

dilakukan oleh tangan akan kurang sehingga tenaga yang dihasilkan akan 

kurang dan akan menyebabkan servis yang dilakukan akan gagal.  

2.1.8 Kondisi fisik Olahraga Bola Voli  

Bahwa prestasi dalam cabang olahraga permainan bola voli tidak cukup 

dicapai hanya dengan penguasaan suatu teknik saja. Tetapi harus dicapai dengan 

latihan sebab latihan mempunyai dampak terhadap fisik. Sebab kondisi fisik 

memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan program latihan. 

Karena jika kondisi fisik atlet baik maka : 1) akan ada peningkatan dalam 

kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung, 2) akan ada peningkatan dalam 

kekuatan, kelentukan, daya tahan, kecepatan, dan lain- lain komponen kondisi 

fisik. 3) akan ada ekonomi gerak yang lebih baik pada waktu latihan.4) akan ada 
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pemulihan yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh setelah latihan.5) akan ada 

respon yang cepat dari organisme tubuh kita apa bila sewaktu-waktu respons 

demikian diperlukan. 

 Ciri-ciri permainan bola voli pada abad ke dua puluh ini tidak hanya 

merupakan olahraga yang bersifat rekreasi, sekedar alat untuk meningkatkan 

kesegaran jasmani, melainkan telah menuntut kualitas prestasi dan seni yang 

setinggi-tingginya. Dalam usahanya untuk mencapai prestasi maksimal, persiapan 

pemain tidak hanya di tekankan pada penguasaan teknik dan taktik saja, tetapi 

kondisi fisik yang sempurna berkat latihan yang tepat, merupakan syarat penting 

bagi para atlit. Jadi para atlit harus selalu dalam keadaan kondisi sempurna dalam 

menghadapi pertandingan agar tidak mengurangi prestasi individu dan regu. 

Apabila seorang pemain atau lebih memiliki kondisi fisik yang jelek pada saat 

pertandingan maka akan menimbulkan prestasi regu tersebut dapat menurun 

secara keseluruhan akibat lebih jauh lagi dapat menimbulkan turunnya mental tim, 

sehingga prestasi tim dengan sendirinya sangat menyolok penurunannya, baik 

penjagaan maupun peningkatan kondisik pemain, akan tergantung dari rencana 

latihan pelatih dan kesadaran pemain sendiri agar supaya selalu sempurna kondisi 

fisiknya. Berkaitan dengan kemampuan fisik bermain bola voli kemampuan-

kemampuan fisik perlu dilakukan penjagaan dan peningkatan   seperti : 1) daya 

ledak (power) berguna untuk meloncat dan mencambuk bola dalam service dan 

lain- lain.2) Kecepatan berreaksi berguna dalam kecepatan reaksi gerakan setelah 

ada rangsangan bola dari lawan.3) Daya tahan,kemampuan daya tahan tinggi 

untuk menjalankan permainan bola voli dengan tempo tinggi, frekwensi tinggi, 
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tenaga yang kuat dan produktif dalam waktu tertentu. Untuk bermain bola voli 

dalam sistem tiga kali kemenangan pemain bola voli harus memiliki daya tahan 

tinggi selama bermain sebanyak tiga sampai lima set pertandingan. 4) Kelincahan 

untuk bergerak dan mengubah arah dalam pengambilan posisi badan saat bermain. 

5) Kelentukan sendi-sendi agar kelihatan luwes gerakan-gerakannya sehingga 

timbul seni gerak dalam bermain bola voli     ( Harsono, 1988 : 153-155).  

Menurut M. Sajoto (1988 : 59), kondisi fisik adalah suatu kesatuan utuh 

dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan, baik peningkatannya 

maupun pemeliharaannya. Artinya bahwa setiap usaha peningkatan kondisi fisik, 

maka harus mengembangkan semua komponen tersebut. Komponen-komponen 

kondisi fisik tersebut dikemukakan sebagai berikut : 

1) Kekuatan (strength) 

Kekuatan atau Strenggth adalah komponen kondisi fisik yang menyangkut     

seorang atlet pada saat mempergunakan otot – ototnya, menerima beban 

dalam waktu kerja tertentu. 

2) Daya tahan (endurance) 

Daya tahan atau Endurance dibedakan menjadi dua golongan masing –

masing adalah: 

a. Daya tahan otot stamina atau local endurance adalah kemampuan 

seseorang dalam mempergunakan suatu kelompok ototnya untuk 

berkontraksi terus menerus daalam waktu relatif cukup lama dengan 

beban tertentu 
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b. Daya tahan umum atau Cardiorespiratori Endurance adalah 

kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, 

pernafasan dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien dalam 

menjalankan kerja terus menerus yang mengakibatkan kontraksi 

sejumlah otot – otot besar, dengan intensitas tinggi dalam waktu yang 

cukup lama. 

3) Daya ledak (eksplosive power) 

Daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kekuatan 

maksimum dengan usaha yang dikerahkan dalam waktu yang sependek – 

pendeknya. 

4) Kecepatan (speed) 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan yang 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat – 

singkatnya.  

5) Kelentukan (flexibility) 

Kelentukan adalah keefektifan seseorang dalam penyesuaian dirinya untuk 

melakukan segala aktivitas tubuh dengan penguluran seluas – luasnya 

terutama otot – otot atau ligamen – ligamen di sekitar persendian. 

6) Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan adalah kemempuan seseorang mengendalikan organ – 

organ syaraf ototnya selama melakukan gerak – gerak yang cepat, dengan 
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perubahan letak tititk –titik berat badan yang cepat pula, baik dalam keadaan 

statis maupun dinamis. 

7) Koordinasi (coordination) 

Koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan gerakan      

yang berbeda ke dalam suatu pola gerakan tunggal secara efektif.  

8) Kelincahan atau Agility 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam merubah arah dalam 

posisi di arena tertentu. Seseorang yang mampu merubah satu posisi ke posisi 

yang berbeda dengan kecepatan tinggi dan koordinasi gerak yang baik, berarti 

kelincahannya cukup tinggi.  

9) Ketepatan atau Accuracy 

Ketepatan adalah kemampuan seseoarang dalam mengendalikan gerak – 

gerak bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran dapat berupa jarak atau mungkin 

suatu obyek langsung yang harus di kenai.  

10)  Reaksi atau Reaction 

Reaksi adalah kemampuan seseorang segera bertindak secepatnya dalam 

menanggapi rangsangan – rangsangan datang lewat indera, syaraf atau 

perasaan lainnya.  

2.2 Kerangka Berfikir 

  Permainan bola voli membutuhkan penguasaan teknik dasar untuk 

melakukan floating service  dalam permainan bola voli. Untuk memiliki 
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kemampuan  floating service  yang baik diperlukan teknik floating service  yang 

benar serta dukungan kekuatan otot lengan yang kuat untuk melakukan pukulan 

floating service  . 

  Berdasarkan pada landasan teori, tinjauan kinesiologi dan mekanika 

pelaksanaan gerakan floating service  tersebut, dapat dianalisis bahwa dalam 

pelaksanaan floating service  permainan bola voli dibedakan dalam 3 (tiga) aspek 

utama gerakan yaitu:  1) sikap permulaan, 2) sikap saat memukul, 3) sikap akhir 

setelah memukul.  

  Mengkaji hal tersebut, maka rincian pelaksanaan floating service  dalam 

permainan adalah hubungan antara posisi satu kaki di depan dan posisi kaki 

sejajar dengan hasil floating service  bola voli. Supaya mampu melakukan 

pukulan floating service  bola voli seperti yang diharapkan yaitu pukulan itu 

dilakukan dengan  berulang kali sepanjang permainan lalu diharapkan laju bola 

tetap cepat dan keras maka gerakan tersebut membutuhkan teknik posisi kaki 

dalam melakukan floating service  yang benar. 

2.3 Hipotesis 

 Seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto bahwa hipotesis dapat 

diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (2006 : 71). Hipotesis 

akan diterima apabila data yang dikumpulkan mendukung pernyataan maka 

hipotesis diterima. Hipotesis merupakan anggapan dasar yang kemudian membuat 

suatu teori yang masih harus diuji kebenarannya.  
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Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis sebagai berikut :  

1) Ada pengaruh latihan Floating Service posisi satu kaki di depan dan posisi 

kaki sejajar terhadap kemampuan Floating Service  dalam permainan bola 

voli pada klub Japot Temanggung tahun 2011. 

2) Latihan Floating Service  posisi satu kaki di depan lebih baik daripada  

latihan Floating Service  posisi kaki sejajar terhadap kemampuan Floating 

Service  dalam permainan bola voli pada klub Japot Temanggung tahun 2011. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitan merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh 

terhadap hasil penelitian. Kegiatan penelitian harus mengikuti langkah- langkah 

atau prosedur kerja sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan metode-metode 

tertentu. Penetapan metode ilmiah dipengaruhi oleh objek penelitian, sehingga 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode eksperimen untuk mendapatkan data. 

Metode eksperimen adalah suatu kegiatan untuk meneliti sesuatu gejala yang 

dinamakan latihan atau perlakuan. Dasar penggunaan metode eksperimen adalah 

kegiatan percobaan yang diawali dengan memberikan perlakuan terhadap subyek 

dan diakhiri dengan tes untuk menguji kebenarannya.  

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 3), menyatakan bahwa metode 

eksperimen yaitu suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua 

faktor atau lebih yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti. Dengan kata lain, 

eksperimen selalu dilakukan dengan maksud melihat sebab akibat  suatu 

perlakuan. Perlakuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah latihan. Dengan 

latihan yang diberikan tersebut akan terlihat hubungan sebab akibat sebagai 

pengaruh pelaksanaan latihan.  

Sehingga metodologi penelitian merupakan syarat pokok dalam sebuah 

penelitian, dengan tujuan agar pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian 

34 
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dapat memiliki harga ilmiah yang tinggi. Penggunaan metodologi penelitian harus 

dapat mengarah pada penelitian, agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Dalam hal ini akan diuraikan beberapa hal yang berhubungan 

dengan metodologi penelitian, yang meliputi: 

3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemain klub bola voli Japot 

Temanggung yang mengikuti latihan berjumlah 20 pemain. Sebab menurut 

Sutrisno Hadi ( 1996 : 220 ) bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah 

“seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki dengan sejumlah penduduk 

yang paling sedikit yang memiliki sifat sama”. Adapun sifat yang sama pada 

populasi disini adalah : 1) Jenis kelamin yaitu putra, 2) usia sebaya yaitu 16 tahun 

sampai 19 tahun.  

3.2 Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:131) Sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan data pada  penelitian ini 

menggunakan teknik total sampling. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah semua pemain yang mengikuti latihan di klub Japot Temanggung.   Setelah 

didapatkan 20 orang sampel kemudian dilakukan tes awal yaitu tes ketrampilan 

Floating Service, dengan menggunakan tes sasaran service dari AAHPR ( M. 

Yunus, 1992 : 202 ). Dari hasil tes awal tersebut dilakukan pembagian kelompok 

dengan metode match-subyek ordinal pairing. Caranya adalah hasil tes awal 

tersebut dirangkingkan dari yang tertinggi sampai yang terendah kemudian 
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dipasangkan dengan menggunakan rumus A-B-B-A. Dari hasil pemasangan maka 

akan diperoleh 2 kelompok.  

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto,2006 : 118). Dalam penelitian ini variabel 

yang dimaksud adalah: 

3.3.1 Variabel bebas yang terdiri dari: 

1) Latihan Floating Service dengan posisi satu kaki di depan. 

2) Latihan Floating Service dengan posisi kaki sejajar.  

3.3.2 Variabel terikat yaitu kemampuan Floating Service dalam permainan bola 

voli pada pemain klub Japot Temanggung. 

3.4 Desain penelitian 

Desain penelitian ini sebagai berikut: 
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Keterangan: 

Pop  : Populasi 

Sam : Sampel 

Pre  : Pre test 

EksI  : Eksperimen I 

EksII  : Eksperimen II 

XI   : Latihan Floating Service posisi satu kaki di depan 

XII   : Latihan Floating Service posisi kaki sejajar 

PostI  : Post test eksperimen I 

PostII  : Post test eksperimen II 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan 

servis dari AAHPER. Tes ini untuk mengukur kemampuan melakukan servis pada 

permainan bola voli yang dapat digunakan untuk menentukan hasil servis antara 

perorangan guna memperbaiki dalam proses latihan.  

Program latihan yang akan dilaksanakan yaitu selama 6 minggu, setiap 

minggu latihan 3 kali yang dimulai dari pukul 15.00 WIB sampai selesai, yang 

terdiri dari: pembukaan, pemanasan, bagian inti, dan bagian akhir.  

Dalam latihan obyek akan melakukan latihan sesuai program yang telah 

dibuat oleh peneliti (program latihan terlampir). Obyek melakukan dengan 

diselingi oleh waktu istirahat yaitu ketika menunggu giliran untuk melakukan 

servis yang kedua dan begitu seterusnya sampai setiap obyek melakukan semua 

program yang telah dibuat peneliti.  
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Pelaksanaan tes menggunakan Floating Service  sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Testi melakukan servis 10 kali kearah sasaran, poin setiap servis 

sesuai dengan nilai petak jatuhnya bola. Jika jatuh pada garis biberi nilai tertinggi 

yang terdekat dengan garis itu. Skor akhir adalah jumlah poin dari 10 kali servis. 

 

Gambar Instrumen tes 

Sasaran servis dari AAHPER 

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

Keterangan gambar: 

1.  Bola jatuh pada petak sasaran A, nilai 1 

2.  Bola jatuh pada petak B, nilai 2 

3.  Bola jatuh pada petak sasaran C, nilai 3 

4.  Bola jatuh pada petak sasaran D, nilai 4 

 



39 

 

 

3.6 Tempat dan waktu penelitian 

Tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah di lapangan bola voli 

yang bertempat di lapangan Japot kabupaten Temanggung. Penelitian ini 

dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 s.d. 21 Juni 2011 pukul 

15.00WIB s.d. selesai. 

3.7 Faktor-  faktor  yang mempengaruhi penelitian 

Dalam penelitian ini banyak sekali faktor yang harus dihindari supaya 

tidak mempengaruhi jalannya penelitian. Faktor- faktor tersebut yang perlu 

dikendalikan antara lain: 

3.7.1 Faktor kesungguhan hati dalam melakukan latihan 

Kesungguhan hati dalam setiap sampel dalam latihan tidak sama, sehingga 

akan mempengaruhi hasil penelitian. Untuk itu, peneliti berusaha agar sampel 

bersungguh- sungguh dalam melakukan latihan. Memberikan pengarahan dan 

penjelasan agar faktor di luar penelitian dapat dikendalikan. Selain usaha tersebut 

peneliti juga memberikan motivasi dan semangat. Supaya sampel giat dalam 

latihan. 

3.7.2 Faktor kegiatan anak sampel di luar sekolah 

Kegiatan sampel di luar penelitian sangat sulit untuk diawasi, untuk 

mengantisipasi hal itu peneliti berusaha dengan cara memberikan pengertian 

kepada sampel agar tidak melakukan kegiatan latihan yang sama di luar jam 

latihan, hal ini untuk menghindari porsi latihan yang berbeda dari masing- masing 

sampel. 
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3.7.3 Faktor alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini diupayakan selengkap mungkin 

dan dipersiapkan sebelum latihan dimulai, hal ini untuk menunjang kelancaran 

dalam latihan. Alat- alat tersebut antara lain: bola voli sebanyak sepuluh buah, 

lapangan bola voli, net, peluit, dan alat- alat yang dapat memperlancar kegiatan 

latihan. 

3.7.4 Faktor kebosanan 

Karena latihan yang dilakukan hanya servis setiap pertemuannya sehingga 

menimbulkan kebosanan dalam melakukan latihan. Untuk mengendalikan 

kebosanan maka peneliti harus mengusahakan agar dalam melakukan pemanasan 

dengan menggunakan variasi yang menarik sehingga faktor kebosanan dapat 

diatasi tetapi variasi itu tidak akan mempengaruhi gerakan servis, setelah latihan 

juga diberi kesempatan untuk bermain secara sesungguhnya sehinggga sampel 

tidak akan merasakan kebosanan. 

3.7.5 Faktor kemampuan sampel 

Setiap individu sampel mempunyai kemampuan yang berbeda- beda dalam 

menerima materi latihan yang diberikan peneliti, sehingga kemampuan sampel 

mempunyai takaran yang berbeda- beda dan dalam latihan masih ada sampel yang 

melakukan kesalahan dalam melakukan gerakan. Oleh karena itu koreksi dan 

evaluasi secara langsung kepada sampel selalu dilakukan oleh peneliti, juga 

melakukan koreksi secara keseluruhan dalam setiap akhir latihan.  
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3.7.6 Faktor cuaca 

Proses latihan dilaksanakan di lapangan yang terbuka sehingga faktor 

cuaca sangat berpengaruh dalam penelitian, apabila terjadi panas yang berlebihan 

maka latihan tetap dilaksanakan sedangkan apabila hujan lebat latihan dihentikan 

dulu menunggu sampai hujan reda. 

3.7.7 Faktor pemberian materi latihan 

Pemberian materi latihan mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

mendapatkan hasil yang baik, sehingga dalam menyampaikan materi latihan 

kepada sampel harus jelas dan tegas. Tahap demi tahap dijelaskan, 

didemonstrasikan, dan dipraktekan sehingga sampel dapat melakukan gerakan 

dengan baik dan benar dan dengan posisi yang sama, sedangkan sampel kurang 

jelas diberikan kesempatan untuk bertanya.  

3.8 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. 

Yaitu metode yang menggunakan suatu gejala yang disebut latihan. Dengan 

latihan yang diberikan tersebut akan terlihat hubungan sebab akibat sebagai 

pengaruh dari pelaksanaan latihan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dasar 

penggunaan metode eksperimen adalah kegiatan percobaan yang meliputi tes 

awal, pemberian latihan, dan diakhiri dengan tes akhir untuk menguji kebenaran. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan Matched 

Subject Design yang disingkat M – S. hal ini sesuai dengan pendapat Sutrisno 

Hadi (1985:484) dalam pola M – S, Subject Matching sudah tentu sekaligus 
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berarti juga Droup Matching, karena pada hakekatnya Subject Matching adalah 

sedemikian sehingga pemisahan pasangan – pasangan subjek masing – masing ke 

grup eksperimen dan ke grup kontrol secara otomatis akan menyeimbangkan 

kedua grup itu. 

Adanya dua kelompok kontrol dan kelompok eksperimen sangat penting 

guna mendapatkan kesimpulan penelitian secara benar. Menurut pendapat 

Sutrisno Hadi (1989:260) tiap – tiap eksperimen pada akhirnya harus 

mebandingkan sedikitnya dua kelompok atau lebih menjadi kegiatan utama dalam 

penyelidikan – penyelidikan ilmiah. 

Dalam penelitian ini ada dua kelompok yaitu kelompok eksperimen satu 

dan kelompok eksperimen dua. Kelompok eksperimen satu dalam penelitian ini 

adalah latihan Floating Service dengan posisi salah satu kaki di depan sedangkan 

sebagai kelompok eksperimen dua dalam penelitian ini adalah latihan Floating 

Service dengan posisi kaki sejajar. 

3.9 Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

statistik. Data – data yang diperoleh selanjutnya akan dimasukkan kedalam tabel, 

yaitu tabel penghitungan statistik sebagai berikut. 
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Perhitungan Statistik 

No. Pasangan subyek 

(N) 

Xa Xb D 

( Xa – 

Xb) 

d 

(D – MD) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dst 

      

 ∑N 

∑X

a 

∑X

b 

∑D ∑d 

∑  

 

Keterangan: 

Xa : Hasil tes akhir kelompok eksperimen 1 

Xb : Hasil tes akhir kelompok eksperimen 2 

D : Perbedaan dari tiap pasangan 

d : Deviasi mean perbedaan 

 : Kuadrat dari deviasi perbedaan 

∑N : Jumlah pasangan subyek 

Cara pengisian kolom : 

1. Catat nomor-nomor subyek pada kolom (1) 
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2. Pasangan subyek pada kolom (2) 

3. Nilai kelompok eksperimen II pada kolom (3) 

4. Nilai kelompok eksperimen I pada kolom (4) 

5. Selisih nilai Xa dan Xb pada kolom (5) 

6. Selisih antara D dan mean perbedaan pada kolom (6) 

7. Kuadrat dari deviasi mean perbedaan pada kolom (7) 

Untuk menganalisis data selanjutnya dapat digunakan rumus t-tes sebagai 

berikut:   

MD  

Dan harus diketahui bahwa : 

MD  = Mean perbedaan 

 = jumlah deviasi mean perbedaan 

N  = Jumlah pasangan atau subyek. 

3.10     Pelaksanaan penelitian 

3.10.1 Langkah Awal 

1) Mengajukan tema kepada Jurusan 

2) Mengajukan proposal keppada dosen pembimbing 

3) Mengajukan surat ijin penelitian  

3.10.2 Tes awal (pre-test) 
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Tes awal dalam penelitian ini  adalah tes Floating Service awal, kemudian 

sampel dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen I dan 

kelompok eksperimen II. 

3.10.3 Perlakuan (Treatment) 

Perlakuan (treatment) dalam penelitian ini adalah latihan Floating Service 

dengan posisi satu kaki di depan (kelompok eksperimen I) dan latihan Floating 

Servuce dengan posisi kaki sejajar (kelompok eksperimen II), selama 16 kali 

pertemuan. 

Program latihan dalam penelitian ini hanya dilakukan selama 16 kali 

pertemuan dengan frekuensi tiga kali seminggu dan jumlah repetisinya meningkat 

setiap kali pertemuan. Sedangkan jumlah setnya juga meningkat setiap kali 

pertemuan. 

3.10.4 Tes akhir (Post-test) 

Setelah mendapatkan perlakuan (treatment) dalam 16 kali pertemuan, 

kemudian dilakukan tes akhir, cara pelaksanaannya sama dengan tes awal yaitu 

melakukan tes Floating Service. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Deskriptif Data Penelitian 

 Sebelum diadakan latihan, terlebih dahulu dilakukan tes awal (pre-test) 

untuk membagi yaitu pemain klub bola voli Japot kabupaten Temanggung 

menjadi dua kelompok menggunakan pola A-B-B-A agar diperoleh dua kelompok 

sampel yang memiliki Floating Service yang sepadan. Adapun hasil tes awal 

kedua kelompok yang telah dibagi menggunakan pola A-B-B-A adalah sebagai 

berikut : 

Kelompok n Rata-rata Terbaik Terendah 

Eksperimen A 10 20.6 27 16 

Eksperimen B 10 20.5 26 17 

Tabel 1. 

Skor hasil pre test Floating Service 

 Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa rata-rata hasil pre test Floating Service 

pada kelompok eksperimen A adalah 20.6. Terbaik 27, dan terendah 16. 

Sementara itu hasil rata-rata pre test Floating Service pada kelompok eksperimen 

B adalah 20.5. Terbaik 26  dan terendah 17.  
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 Setelah diberikan perlakuan berupa latihan Floating Service posisi satu 

kaki di depan pada kelompok eksperimen A dan latihan Floating Service  posisi 

kaki sejajar pada kelompok eksperimen B. Selanjutnya dilakukan test akhir   

Floating Service untuk mengetahui efektifitas kedua jenis latihan tersebut 

terhadap hasil Floating Service dalam permainan bola voli. Adapun hasil tes akhir 

Floating Service dari kedua kelompok tersebut adalah sebagai berikut.  

Kelompok N Rata-rata Terbaik Terendah 

Eksperimen A 10 29.8 35 25 

Eksperimen B 10 25.9 31 21 

Tabel 2. 

Skor hasil post test Floating Service 

 Tabel 2 diatas terlihat bahwa rata-rata hasil post test Floating Service pada 

kelompok eksperimen A yang diberikan latihan Floating Service posisi satu kaki 

di depan adalah 29.8. Terbaik 35  dan terendah 25. Sementara hasil post test 

Floating Service pada kelompok eksperimen B yang diberikan latihan Floating 

Service posisi kaki sejajar dengan rata-rata 25.9. Terbaik 31 dan terendah 21.  

Berdasarkan hasil tersebut tampak bahwa kelompok eksperimen A yang 

diberikan latihan Floating Service posisi satu kaki di depan memiliki hasil 

Floating Service lebih baik dari kelompok eksperimen B yang diberikan latihan 

Floating Service posisi kaki sejajar. 
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4.1.2    Penghitungan dengan Uji t 

4.1.2.1 Uji beda hasil pre test dan post test kelompok eksperimen A 

 Uji perbedaan data hasil pre test dan post test pada kelompok eksperimen 

A dimaksudkan untuk mengetahui apakah latihan Floating Service posisi satu 

kaki di depan berpengaruh terhadap hasil Floating Service atau tidak. Hasil dari 

uji perbedaan data pre test dan post test kelompok eksperimen A dapat dirangkum 

pada tabel berikut : 

Eksperimen A dk Rata-rata Thitung ttabel Keterangan 

Pre test 9 20.6 

5.111 2.262 

Berbeda 

signifikan Post test 9 29.8 

Tabel 3. 

Uji beda hasil Pre test dan Post test kelompok eksperimen A 

 Dari tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa nilai tHitung = 5.111 > tTabel = 

2.262 untuk α 5% dengan dk=9, yang berarti ada perbedaan data hasil pre test dan 

post test kelompok eksperimen A. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 

latihan Floating Service posisi satu kaki di depan berpengaruh terhadap hasil 

Floating Service pada pemain klub bola voli Japot kabupaten Temanggung.  

4.1.2.2. Uji beda hasil Pre test dan Post test kelompok eksperimen B  

 Uji beda data hasil pre test dan post test pada kelompok eksperimen B. 

Dimaksudkan untuk mengetahui apakah latihan Floating Service posisi kaki 

sejajar berpengaruh terhadap hasil Floating Service atau tidak. Hasil dari uji 
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perbedaan data pre test dan post test kelompok eksperimen B dapat dirangkum 

pada tabel berikut : 

Eksperimen B dk Rata-rata Thitung Ttabel Keterangan 

Pre test 9 20.5 

2.714 2,262 
Berbeda 

signifikan Post test 9 25.9 

Tabel 4. 

Uji beda hasil Pre test dan Post test kelompok eksperimen B 

 Dari tabel 4 tersebut dapat dilihat bahwa nilai tHitung = 2.714 > tTabel = 

2.26 untuk α 5% dengan dk=9, yang berarti ada perbedaan data hasil pre test dan 

post test kelompok eksperimen B. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 

latihan Floating Service posisi kaki sejajar berpengaruh terhadap hasil Floating 

Service  pada pemain klub bola voli Japot kabupaten Temanggung.  

4.1.2.3 Uji beda hasil post test kelompok eksperimen A dan eksperimen B. 

 Uji beda data hasil post test antara kelompok eksperimen A dan 

eksperimen B dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh latihan Floating Service 

posisi satu kaki di depan dan Floating Service posisi kaki sejajar terhadap 

Floating Service. Hasil uji beda data post test kelompok eksperimen A dan 

eksperimen B dapat dirangkum pada tabel berikut : 
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Kelompok dk Rata-rata Thitung Ttabel Keterangan 

Eksperimen A 9 29.8 

2.414 2.262 
Berbeda 

signifikan Eksperimen B 9 25.9 

Tabel 5. 

Uji beda hasil Post test kelompok eksperimen A dan eksperimen B 

 Dari tabel 6 tersebut dapat dilihat bahwa nilai tHitung = 2.414 > tTabel = 

2.262 untuk α 5% dengan dk=9, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara 

data post test kelompok eksperimen A dan eksperimen B. Dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa ada perbedaan pengaruh latihan Floating Service posisi satu 

kaki di depan dan Floating Service posisi kaki sejajar terhadap hasil Floating 

Service pada pemain  klub bola voli Japot kabupaten Temanggung. Pada 

kelompok eksperimen A yang diberikan latihan Floating Service posisi satu kaki 

di depan memiliki rata-rata hasil Floating Service 29.8, sedangkan kelompok 

eksperimen B yang diberikan latihan Floating Service posisi kaki sejajar memiliki 

rata-rata hasil Floating Service 25.9. Dengan demikian menunjukkan bahwa 

latihan Floating Service posisi satu kaki di depan lebih baik dibandingkan 

Floating Service posisi kaki sejajar dalam meningkatkan hasil Floating Service 

pada pemain klub bola voli Japot kabupaten Temanggung.  

4.2 Pembahasan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik latihan Floating Service posisi 

satu kaki di depan dan Floating Service posisi kaki sejajar sama-sama 

berpengaruh terhadap hasil Floating Service pada pemain klub bola voli Japot 
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kabupaten Temanggung. Pada kelompok yang dilatih Floating Service posisi satu 

kaki di depan rata-rata hasil Floating Service posisi satu kaki di depan meningkat 

dari 20.6 menjadi 29.8 atau meningkat 9.2 dengan persentase peningkatan 44.9%, 

sedangkan kelompok yang dilatih Floating Service posisi kaki sejajar rata-rata 

hasil Floating Service 20.5 menjadi 25.9 atau meningkat 4.4 dengan persentase 

peningkatan 21.46%. Lebih jelasnya peningkatan hasil Floating Service pada 

kelompok eksperimen A yang dilatih Floating Service posisi satu kaki di depan 

dan kelompok eksperimen B yang dilatih dengan Floating Service posisi kaki 

sejajar dapat dilihat pada diagram berikut ini :  

 

 

Tabel 6. 

Diagram Peningkatan Hasil Floating Service 

0
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Diagram Peningkatan Hasil Floating Service
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 Adanya pengaruh latihan Floating Service posisi satu kaki di depan dan 

Floating Service posisi kaki sejajar terhadap hasil Floating Service dalam 

permainan bola voli pada pemain bola voli Japot kabupaten Temanggung 

dikarenakan keduanya sama-sama mngembangkan latihan untuk meningkatkan 

kemampuan Floating Service dalam permainan bola voli. Akan tetapi diantara 

kedua bentuk latihan tersebut yang memberi pengaruh paling besar terhadap hasil 

Floating Service pada pemain klub bola voli Japot kabupaten Temanggung adalah 

latihan Floating Service posisi satu kaki di depan. Akan tetapi mengingat kedua 

bentuk latihan sama-sama mampu meningkatkan Floating Service walaupun 

peningkatan hasil Floating Service yang dilatih menggunakan latihan Floating 

Service posisi satu kaki di depan lebih baik dari latihan Floating Service posisi 

kaki sejajar, pelatih dapat mengkombinasikan dua bentuk latihan tersebut untuk 

menutup berbagai kekurangan dari keduanya, terlebih lagi untuk mengurangi 

tingkat kebosanan pemain apabila hanya dilakukan satu bentuk secara monoton.   
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

1. Latihan Floating Service posisi satu kaki di depan dan posisi kaki sejajar 

berpengaruh terhadap hasil Floating Service pada pemain klub putra Japot 

kabupaten Temanggung. 

2. Latihan Floating Service posisi satu kaki di depan lebih baik pengaruhnya 

terhadap hasil Floating Service dibanding latihan Floating Service posisi kaki 

sejajar. 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pembaca dan pembina bola 

voli dalam meningkatkan kualitas Floating Service adalah : 

1. Bagi pelatih dan guru olahraga dalam melatih kemampuan Floating Service 

sebaiknya menggunakan latihan Floating Service posisi satu kaki di depan. 

2. Bagi pelatih dapat pula memberikan materi latihan Floating Service 

menggunakan latihan Floating Service posisi kaki sejajar sebagai bentuk 

variasi agar kegiatan latihan tidak terkesan monoton dan membosankan. 
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JAPOT VOLLEY BALL CLUB 

(Klub Bola Voli Japot) 

Jalan Kedu Parakan Dusun Sawahan Desa Mojotengah  

Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung  

 

Temanggung,     Juli 2011 

No : 

Hal :  Keterangan Selesai Penelitian 

Kepada 

Yth. Ketua Jurusan PKLO  

Fakultas Ilmu Keolahragaan  

Universitas Negeri Semarang 

Di Tempat 

 Dengan Hormat, 

 Menindaklanjuti permohonan izin penelitian dari Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:  

 Nama  : Asep Wahyu Sugiarto 

 Nim  : 6301407019 

 Jurusan : Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

 Telah mengadakan Penelitian pada pemain klub bola voli Japot kabupaten 
Temanggung pada tanggal 15 Mei sampai 21 Juni di lapangan Japot Dusun Sawahan 
Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dengan judul “ PENGARUH LATIHAN 

FLOATING SERVICE ANTARA POSISI SATU KAKI DI DEPAN DAN FLOATING 
SERVICE POSISI KAKI SEJAJAR TERHADAP KEMAMPUAN FLOATING SERVICE 

DALAM PERMAINAN BOLA VOLI PADA KLUB JAPOT KABUPATEN 
TEMANGGUNG” 

 Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat digunakan seperlunya.  

 

Pembina Klub Japot  

 

 

         Jarot Sugiarto        
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PROGRAM LATIHAN FLOATING SERVICE POSISI SATU KAKI DI DEPAN DAN 

POSISI KAKI SEJAJAR KLUB BOLA VOL JAPOT TEMANGGUNG 2011  

Minggu Pertemuan Materi latihan Waktu Ket 

Eksperimen 1 Eksperimen 2 

1 1. Minggu  

15 Me 2011 

1.Pendahuluan 

a. Doa 
b. Penjelasan Materi 
c. Dorongan Motivasi 

2.Pemanasan  
a. Lari  

b. Streaching 
3.Inti 

a. Pre test Service 

4.Penutup 
a. Evaluasi  latihan 

b. Doa 

 

10 Menit 
 
 

 
10 Menit 

 
 
45 Menit 

 
 

5 Menit 

Latihan 

dilaksanakan 
pagi  hari 
jam 08.00  

sampai 
slesai 

 2. Selasa        
17 Mei2011 
 

1.Pendahuluan 
a. Doa 
b. Penjelasan Materi 

c. Dorongan Motivasi 
2.Pemanasan  

a. Lari  
b. Streaching 

3.Inti 

a. Latihan Servis jarak 6 meter  
b. Repetisi : 8 Set : 2 

4.Penutup 
a. Evaluasi  latihan 
b. Doa 

                 
10 Menit 
 

 
 

10 Menit 
 
 

45 Menit 
 

 
5 Menit 

Latihan 
dilaksanakan 
sore hari jam 

15.30 
sampai 

slesai 

 3. Rabu         
18 Mei 2011 

1.Pendahuluan 
a. Doa 
b. Penjelasan Materi 

c. Dorongan Motivasi 
2.Pemanasan  

a. Lari  
b. Streaching 

3.Inti 

a. Latihan Servis jarak 6 meter  
b. Repetisi : 10 Set : 2 

4.Penutup 
a. Evaluasi  latihan 
b. Doa 

 
 

 

                 
10 Menit 
 

 
 

10 Menit 
 
 

45 Menit 
 

 
5 Menit 

Latihan 
dilaksanakan 
sore hari jam 

15.30 
sampai 

slesai 

 4. Jumat        1.Pendahuluan                  Latihan 

Lampiran 5  
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20 Mei 2011 a. Doa 
b. Penjelasan Materi 
c. Dorongan Motivasi 

2.Pemanasan  
a. Lari  

b. Streaching 
3.Inti 

a. Latihan Servis jarak 6 meter  

b. Repetisi : 12 Set : 2 
4.Penutup 

a. Evaluasi  latihan 
b. Doa 
 

10 Menit 
 
 

 
10 Menit 

 
 
45 Menit 

 
 

5 Menit 

dilaksanakan 
sore hari jam 
15.30 

sampai 
slesai 

 5. Minggu    
22 Mei 2011                 

1.Pendahuluan 
a. Doa 
b. Penjelasan Materi 

c. Dorongan Motivasi 
2.Pemanasan  

a. Lari  
b. Streaching 

3.Inti 

a. Latihan Servis jarak 7,5 meter  
b. Repetisi : 8 Set : 2 

4.Penutup 

a. Evaluasi  latihan 
b. Doa 

                  
10 Menit 
 

 
 

10 Menit 
 
 

45 Menit 
 
 

5 Menit 

Latihan 
dilaksanakan 
pagi  hari 

jam 08.00 
sampai 

slesai 

II 6. Selasa       

24 Mei 2011 

1.Pendahuluan 

a. Doa 
b. Penjelasan Materi 

c. Dorongan Motivasi 
2.Pemanasan  

a. Lari  

b. Streaching 
3.Inti 

a. Latihan Servis jarak 7,5 meter  
b. Repetisi : 10 Set : 

4.Penutup 

a. Evaluasi  latihan 
b. Doa 

                     

10 Menit 
 

 
 
10 Menit 

 
 

45 Menit 
 
 

5 Menit 

Latihan 

dilaksanakan 
sore  hari 

jam 15.30 
sampai 
slesai 

 7. Rabu        

25 Mei 2011 

1.Pendahuluan 

a. Doa 
b. Penjelasan Materi 
c. Dorongan Motivasi 

2.Pemanasan  
a. Lari  

b. Streaching 
3.Inti 

a. Latihan Servis jarak 7,5 meter  

b. Repetisi : 10 Set : 2 
4.Penutup 

                     

10 Menit 
 
 

 
10 Menit 

 
 
45 Menit 

 
 

Latihan 

dilaksanakan 
sore  hari 
jam 15.30 

sampai 
slesai 
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a. Evaluasi  latihan 
b. Doa 

5 Menit 

 8. Jumat       

27 Mei 2011 

1.Pendahuluan 

a. Doa 
b. Penjelasan Materi 
c. Dorongan Motivasi 

2.Pemanasan  
a. Lari  

b. Streaching 
3.Inti 

a. Latihan Servis jarak 7,5 meter  

b. Repetisi : 12 Set : 2 
4.Penutup 

a. Evaluasi  latihan 
b. Doa 

                     

10 Menit 
 
 

 
10 Menit 

 
 
 

 
45 Menit 

 
 
5 Menit 

Latihan 

dilaksanakan 
sore  hari 
jam 15.30 

sampai 
slesai 

 9. Minggu    

29 Mei 2011 

1.Pendahuluan 

a. Doa 
b. Penjelasan Materi 

c. Dorongan Motivasi 
2.Pemanasan  

a. Lari  

b. Streaching 
3.Inti 

a. Latihan Servis jarak 9 meter  
b. Repetisi : 8 Set : 2 

4.Penutup 

a. Evaluasi  latihan 
b. Doa 

                     

10 Menit 
 

 
 
10 Menit 

 
 

 
45 Menit 
 

 
5 Menit 

Latihan 

dilaksanakan 
pagi hari 

jam 08.00 
sampai 
slesai 

III 10. Selasa     

31 Mei 2011 

1.Pendahuluan 

a. Doa 
b. Penjelasan Materi 
c. Dorongan Motivasi 

2.Pemanasan  
a. Lari  

b. Streaching 
3.Inti 

a. Latihan Servis jarak 9 meter  

b. Repetisi : 10 Set : 2 
4.Penutup 

a. Evaluasi  latihan 
b. Doa 

                     

10 Menit 
 
 

 
10 Menit 

 
 
 

45 Menit 
 

 
5 Menit 

Latihan 

dilaksanakan 
sore hari jam 
15.30 

sampai 
slesai 

 11. Rabu        
1 Juni 2011 

1.Pendahuluan 
a. Doa 

b. Penjelasan Materi 
c. Dorongan Motivasi 

2.Pemanasan  
a. Lari  
b. Streaching 

3.Inti 

                     
10 Menit 

 
 

 
10 Menit 
 

 

Latihan 
dilaksanakan 

sore hari jam 
15.30 

sampai 
slesai 
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a. Latihan Servis jarak 9 meter  
b. Repetisi : 12 Set : 2 

4.Penutup 

a. Evaluasi  latihan 
b. Doa 

 

 
45 Menit 
 

 
5 Menit 

 12. Jumat       
3 Juni 2011 

1.Pendahuluan 
a. Doa 

b. Penjelasan Materi 
c. Dorongan Motivasi 

2.Pemanasan  

a. Lari  
b. Streaching 

3.Inti 
a. Latihan Servis jarak 9 meter  
b. Repetisi : 6 Set : 3 

4.Penutup 
a. Evaluasi  latihan 

b. Doa 

                     
10 Menit 

 
 
 

 
 

10 Menit 
 
 

 
60 Menit 

 
 
5 Menit 

Latihan 
dilaksanakan 

sore hari jam 
15.30 
sampai 

slesai 

 13. Minggu     

5 Juni 2011 

1.Pendahuluan 

a. Doa 
b. Penjelasan Materi 

c. Dorongan Motivasi 
2.Pemanasan  

a. Lari  

b. Streaching 
3.Inti 

a. Latihan Servis jarak 9 meter  
b. Repetisi : 7 Set : 3 

4.Penutup 

a. Evaluasi  latihan 
b. Doa 

                     

10 Menit 
 

 
 
10 Menit 

 
 

 
60 Menit 
 

 
5 Menit 

Latihan 

dilaksanakan 
pagi hari 

jam 08.00 
sampai 
slesai 

IV 14. Selasa       

7 Juni 2011 

1.Pendahuluan 

a. Doa 
b. Penjelasan Materi 
c. Dorongan Motivasi 

2.Pemanasan  
a. Lari  

b. Streaching 
3.Inti 

a. Latihan Servis jarak 9 meter  

b. Repetisi : 8 Set : 3 
4.Penutup 

a. Evaluasi  latihan 
b. Doa 

 

 

                     

10 Menit 
 
 

 
10 Menit 

 
 
 

60 Menit 
 

 
5 Menit 

Latihan 

dilaksanakan 
sore hari jam 
15.30 

sampai 
slesai 

 15. Rabu        1.Pendahuluan                      Latihan 
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8 Juni 2011 a. Doa 
b. Penjelasan Materi 
c. Dorongan Motivasi 

2.Pemanasan  
a. Lari  

b. Streaching 
3.Inti 

a. Latihan Servis jarak 9 meter  

b. Repetisi : 8 Set : 3 
4.Penutup 

a. Evaluasi  latihan 
b. Doa 

 

10 Menit 
 
 

 
10 Menit 

 
 
 

60 Menit 
 

 
5 Menit 

dilaksanakan 
sore hari jam 
15.30 

sampai 
slesai 

 16. Jumat     
10 Juni 2011 

1.Pendahuluan 
a. Doa 
b. Penjelasan Materi 

c. Dorongan Motivasi 
2.Pemanasan  

a. Lari  
b. Streaching 

3.Inti 

a. Latihan Servis jarak 9 meter  
b. Repetisi : 9 Set : 3 

4.Penutup 

a. Evaluasi  latihan 
b. Doa 

 

                     
10 Menit 
 

 
 

10 Menit 
 
 

 
60 Menit 
 

 
5 Menit 

Latihan 
dilaksanakan 
sore hari jam 

15.30 
sampai 

slesai 

 17. Minggu   
12 Juni 2011 

1.Pendahuluan 
a. Doa 

b. Penjelasan Materi 
c. Dorongan Motivasi 

2.Pemanasan  

a. Lari  
b. Streaching 

3.Inti 
a. Latihan Servis jarak 9 meter  
b. Repetisi : 10 Set : 3 

4.Penutup 
a. Evaluasi  latihan 

b. Doa 
 

                     
10 Menit 

 
 
 

10 Menit 
 

 
 
60 Menit 

 
 

5 Menit 

Latihan 
dilaksanakan 

pagi  hari 
jam 08.30 
sampai 

slesai 

V 18. Selasa     
21 Juni 2011 

1.Pendahuluan 
a. Doa 

b. Penjelasan Materi 
c. Dorongan Motivasi 

2.Pemanasan  
a. Lari  
b. Streaching 

3.Inti 
a. Latihan Floating Service 

                     
10 Menit 

 
 

 
10 Menit 
 

 
 

Latihan 
dilaksanakan 

sore hari jam 
15.30 

sampai 
slesai 
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b. Post Test Floating Service 
4.Penutup 

a. Evaluasi  latihan 

b. Doa 

60 Menit 
 
 

5 Menit 
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HASIL TES AWAL (PRE TEST) FLOATING SERVICE  

KLUB JAPOT TEMANGGUNG 2011 

             

             
No Nama 

Tes Floating Service 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Bambang Irawan 4 2 0 2 2 3 0 4 3 4 24 

2 Binarwan. N 4 0 4 4 0 4 2 2 0 0 20 

3 Dodi Putra. R 2 2 2 0 4 2 2 2 2 2 20 

4 Imam Yoga 2 2 4 1 2 1 2 2 2 2 20 

5 Tosa Ariyanto 0 2 2 3 2 3 4 4 2 4 26 

6 Saiful 2 2 4 0 4 4 2 0 3 4 25 

7 Ahmad 0 4 3 4 2 2 4 2 2 4 27 

8 Atol 3 2 0 2 3 2 2 4 0 4 22 

9 Andi. S 2 0 2 2 2 2 4 4 2 2 22 

10 Anang H. 2 2 2 2 3 2 4 0 2 2 21 

11 Huda 2 2 0 3 2 2 1 2 3 1 18 

12 Anang 0 1 3 2 3 0 4 1 1 2 17 

13 Wartono 4 2 3 0 0 2 3 2 2 2 20 

14 Nugroho 1 3 0 2 2 4 1 0 2 2 17 

15 Muryanto 2 3 3 0 2 2 1 4 3 1 21 

16 Hadi Suwoko 2 2 1 3 0 0 3 4 1 2 18 

17 Bagus Setyo. W 4 1 2 4 2 0 0 1 1 4 19 

18 Adi. P 1 0 2 2 2 2 3 2 2 1 17 

19 Dwi Hartanto 2 2 1 1 1 3 0 0 3 3 16 

20 Priyanto 4 2 4 3 1 1 2 0 0 4 21 

Jumlah 411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6 
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DATA PRE TEST FLOATING SERVICE 

YANG TELAH DIPASANGKAN 

 

No 
No. 

Sampel 
Hasil 
Servis 

Rumus 
pasangan 

Dipasangkan 
Pasangan 

Nilai 
Pasangan 

No.Sampel 

1 07 27 A 
A   -   B 27 - 26 07 – 05 

2 05 26 B 

3 06 25 B 
A   -   B 25 -24 06 – 01 

4 01 24 A 

5 08 22 A 
A   -   B 22 - 22 08 – 09 

6 09 22 B 

7 10 21 B 
A   -   B 21 - 21 10 – 15 

8 15 21 A 

9 20 21 A 
A   -   B 21 - 20 20 – 02 

10 02 20 B 

11 03 20 B 
A   -   B 20 - 20 03 – 04 

12 04 20 A 

13 13 20 A 
A   -   B 20 - 19 13 – 17 

14 17 19 B 

15 11 18 B 
A   -   B 18 - 18 11 – 16 

16 16 18 A 

17 12 17 A 
A   -   B 17 - 17 12 – 14 

18 14 17 B 

19 18 17 B 
A   -   B 17 - 16 18 - 19 

20 19 16 A 

 

 

 

 

Lampiran 7 
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HASIL TES AKHIR (POST TEST) FLOATING SERVICE  

KLUB JAPOT TEMANGGUNG 2011 

             

             
No Nama 

Tes Floating Service 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Bambang Irawan 4 4 4 3 3 3 3 0 3 2 31 

2 Binarwan. N 4 4 4 3 0 3 3 2 2 1 26 

3 Dodi Putra. R 4 4 4 4 4 0 3 2 2 2 29 

4 Imam Yoga 4 4 3 3 3 3 3 2 0 0 25 

5 Tosa Ariyanto 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 31 

6 Saiful 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 33 

7 Ahmad 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 35 

8 Atol 4 4 4 4 3 3 3 3 3 0 31 

9 Andi. S 4 4 4 3 3 3 3 2 2 0 28 

10 Anang H. 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 31 

11 Huda 4 4 4 4 3 3 2 2 2 0 28 

12 Anang 4 4 4 3 4 2 2 2 1 0 27 

13 Wartono 4 4 3 3 3 2 2 0 3 2 29 

14 Nugroho 4 3 3 3 3 2 2 0 2 0 22 

15 Muryanto 4 4 4 3 3 2 1 2 1 0 27 

16 Hadi Suwoko 4 4 3 3 3 2 0 2 1 2 24 

17 Bagus Setyo. W 4 4 3 0 3 3 3 0 3 2 25 

18 Adi. P 4 3 3 3 3 2 3 3 1 0 25 

19 Dwi Hartanto 4 3 3 3 2 2 2 0 1 1 21 

20 Priyanto 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 30 

Jumlah 557 

Lampiran 8 
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TABEL 

UJI BEDA HASIL PRETEST KEDUA KELOMPOK EKSPERIMEN 

Hipotesis  

Ho   = µ1 = µ2 

Ha   = µ1 ≠ µ2  

Uji hipotesis  

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus =                 

 

Ho diterima apabila tTabel <tHitung 

Pasangan sampel pretest A pretest B D d d2 

07 – 05 27 26 1 0,9 0,81 

06 – 01 24 25 -1 -1,1 1,21 

08 – 09 22 22 0 -0,1 0,01 

10 – 15 21 21 0 -0,1 0,01 

20 – 02 21 20 1 0,9 0,81 

03 – 04 20 20 0 -0,1 0,01 

13 – 17 20 19 1 0,9 0,81 

11 – 16 18 18 0 -0,1 0,01 

12 – 14 17 17 0 -0,1 0,01 

18 – 19 16 17 -1 -1,1 1,21 

Jumlah 206 205 1 0 4,9 

Rata – Rata 20,6 20,5 0,1     
 

 

Pada α=5% dengan dk=10-1=9 diperoleh t Tabel = 2.26 

 

 

Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan hasil pre- 

test antara kedua kelompok eksperimen

Daerah penerimaan Ho 

 0.48 

     dfdfsd                       

hhihiikjk 

-2.262 2.262 

     dfdfsd                       

hhihiikjk 

Lampiran 9 
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TABEL 

UJI BEDA HASIL POSTEST KEDUA KELOMPOK EKSPERIMEN 

Hipotesis  

Ho   = µ1 ≤ µ2 

Ha   = µ1 > µ2  

Uji hipotesis  

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus :               

 

Ho diterima apabila tTabel >tHitung 

Pasangan sampel Postest A Postest B D d d2 

07 - 05 35 31 4 0,1 0,01 

06 - 01 33 30 3 -0,9 0,81 

08 - 09 31 28 3 -0,9 0,81 

10 - 15 31 27 4 0,1 0,01 

20 - 02 30 26 4 0,1 0,01 

03 - 04 29 25 4 0,1 0,01 

13 - 17 29 25 4 0,1 0,01 

11 - 16 28 24 4 0,1 0,01 

12 - 14 27 22 5 1,1 1,21 

18 - 19 25 21 4 0,1 0,01 

Jumlah 298 259 39 0 2,9 

Rata – Rata 29,8 25,9 3,9 
  

 

 

 

Pada α=5% dengan dk=10-1=9 diperoleh t Tabel atau  = 2.26 

 

 

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen A lebih 

baik dari kelas eksperimen B

Daerah penerimaan Ho 

 2.262           -2.262 2.414           

Lampiran 10 
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TABEL 

UJI BEDA HASIL PRETEST DAN POSTEST KELOMPOK EKSPERIMEN A 

Hipotesis  

Ho   = µ1 = µ2 

Ha   = µ1 ≠ µ2  

Uji hipotesis  

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus =                 

 

Ho diterima apabila tTabel <tHitung 

Pasangan sampel Postest A Pretest A D D d2 

07 – 05 27 35 -8 1,2 1,44 

06 – 01 24 33 -9 0,2 0,04 

08 – 09 22 31 -9 0,2 0,04 

10 – 15 21 31 -10 -0,8 0,64 

20 – 02 21 30 -9 0,2 0,04 

03 – 04 20 29 -9 0,2 0,04 

13 – 17 20 29 -9 0,2 0,04 

11 – 16 18 28 -10 -0,8 0,64 

12 – 14 17 27 -10 -0,8 0,64 

18 – 19 16 25 -9 0,2 0,04 

Jumlah 206 298 -92 0 3,6 

Rata – Rata 20,6 29,8 -9,2     
 

 

 

Pada α=5% dengan dk=20-2=18 diperoleh t Tabel = 2.10 

 

 

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan ada perbedaan hasil pre test dan 

post test pada kelas eksperimen A

Daerah penerimaan Ho 

-5.111 2.262 -2.262  

Lampiran 11 
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TABEL 

UJI BEDA HASIL PRETEST DAN POSTEST KELOMPOK EKSPERIMEN B 

Hipotesis  

Ho   = µ1 = µ2 

Ha   = µ1 ≠ µ2  

Uji hipotesis  

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus =                 

 

Ho diterima apabila tTabel <tHitung 

Pasangan sampel Postest B Pretest B D D d2 

07 – 05 26 31 -5 0,4 0,16 

06 – 01 25 30 -5 0,4 0,16 

08 – 09 22 28 -6 -0,6 0,36 

10 – 15 21 27 -6 -0,6 0,36 

20 – 02 20 26 -6 -0,6 0,36 

03 – 04 20 25 -5 0,4 0,16 

13 – 17 19 25 -6 -0,6 0,36 

11 – 16 18 24 -6 -0,6 0,36 

12 – 14 17 22 -5 0,4 0,16 

18 – 19 17 21 -4 1,4 1,96 

Jumlah 205 259 -54 0 4,4 

Rata – Rata 20,5 25,9 -5,4     
 

 

Pada α=5% dengan dk=10-1=9 diperoleh t Tabel = 2.262 

 

  

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan ada perbedaan hasil pre test dan 

post test pada kelas eksperimen B 

Daerah penerimaan Ho 

 2.262 -2.262 -2.714 

Lampiran 12 
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Lampiran 13 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Contoh melakukan Floating Service  Posisi satu kaki di depan 

 

Sampel kelompok eksperimen 1 

Lampiran 14 
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Pretest Floating Service 

 

Penjelasan Tata Cara Pre Test 
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Pemanasan Sampel 

S 

Floating Service dengan Posisi Kaki Se jajar 
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Postest Floating Service 

 

Postest Floating Service 


