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KATA PENGANTAR 

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun sebuah tes keterampilan (battery test) 

untuk cabang olahraga bola voli. Pentingnya penelitian ini bahwa dengan adanya 

battery test dapat digunakan oleh pelatih, manajer, dan official tim dalam rangk:a 

untuk memilih pcmain, sehingga diharapkan prestasi bola voli akan optimal. 

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 

I. Rektor dan Ketua Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta yang telah 

berkenan memberikan kesempatan untuk mengadakan pcnelitian. 

2. Dekan FlK Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan 

kesempatan untuk mengadakan penelitian. 

3. Ketua klub bola voli YUSO Sleman yang telah memberikan izin untuk 

menggunakan anak latihnya sebagai sampcl, sekaligus fasilitas yang 

diperlukan dalam penelitian ini. 

Akhirnya peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi para 

pclatih. manajer, dan official cabang olahraga bola vo!i. 

" 



DAFfARISI 

HALAMAN JUDUL . 
KAT A PENGANT AR 11 

DAFT AR !SI 111 
ABSTRAK v 

BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah I 
B. Rumusan Masalah 7 
C. Tujuan Penelitian 7 
D. Manfaat Penelitian 7 

BAB II KAJIAN PUST AKA 
A. Kajian Teori 8 

I. Sejarah Olahraga Bola Voli 8 
2. Teknik Olahraga Bola Voli 9 

a. Teknik Servis 10 
b. Teknik Pas Bawah 13 
c. Teknik Pas Alas 16 
d. Teknik Smes 19 
e. Teknik Blok.................................................................... 22 

B. Kajian Penclitian yang Relevan 25 
C. Kerangka Pikir 33 

BAB Ill METODE PENEUTIAN 
A. Jenis atau Desain Penelitian 34 
8. Populasi dan Sampel Penelitian 34 
C. Variabel Penelitian 34 
D. T eknik dan lnstrumen Pcngumpulnn Data 34 

I. Teknik Pengumpulan Data.................................................... 34 
2. Jnstrumen Pengumpulan Data............................................... 35 

E. Teknik Analisis Data 37 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penclitian 38 
8. Analisis Data Pcnelitian 39 

I. Penghitungan Validitas 39 
2. Penghitungan Reliabilitas 39 

C. Pembahasan 41 

"' 



BAB V SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 43 
8. lmplikasi 43 
C. Kcterbatasan Penclitian 44 
D. Saran............................................................................................ 44 

DAFT AR PUST AKA 46 
LAMPIRAN 47 

,v 



ABSTRAK 

PENYUSUNAN BAITERYTESTOLAHRAGA BOLA VOLi 

Oleh: 
Fauzi, M. Si 

FU( UNY 

Penelirian ini bertujuan untuk menyusun sebuah tes keterampilan untuk 
cabang olahraga bola voli. Tes keterampilan terdiri dari tes individu dan 
kelompok. Tes ke1erampilan individu meliputi tes ketepatan dan kinerja, 
sedangkan tes keterampilan kelompok yaitu res keberhasilan dan bennain. Battery 
test yang disusun oleh peneliti untuk res ketrampilan individu yang bcrbentuk 
ketepatan. 

Penelitian ini merupakan penelitian survei. Populasi yang digunakan 
adalah atlet yunior yang tergabung di klub bolavoli Yuso Sleman. Sampel dipilih 
sec:ara random sebanyak 30 atlet dari populasi sebanyak 50 etlet, Sampel memiliki 
ciri-ciri atlet yunior, berjenis kelamin laki-laki, aktif berlatih, dan bersedia 
menjadi sampel dalam penelitian. 

Hasil penelitian adalah terciptanya battery test dan petunjuk pelaksanaan 
untuk cabang olahraga bola voti. Battery test pada teknik servis dengan validitas 
0.625 dan reliabihas 0.768, pas bawah dengan validitas 0.643 dan reliabilitas 
0.780, pas alas dengan validitas 0.684 dan rcliabilitas 0.807, teknik 
mcmukul/smes dengan validitas 0.635 dan reliabilitas 0.756, dan tcknik 
bendunganlblok dengan validiras 0.867 dan reliabilitas 0.920. Dengan adanya 
battery test dapat dimanfaatkan olch pclatih, ma.,ajer dan official rim dalaJn 
rangka untuk memilih pcmain, maka dapat diharapkan prestasi olahraga bola voti 
akan optimal. 

Kala kunci: battery lest. bola voli 



BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Lacar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia baik 

muda maupun tua dengan maksud unluk memenuhi kebutuban hidup. 

Keburuhan hidup yang diharapkan dari aklivitas olahraga adalah kesehatan 

atau kebugaran yang bcrhubungan dengan jasmani dan rokhani. Aktivilas 

olahraga sekarang dalam perkembangan tidak hanya untuk kcsehatan eeu 

kcbugaran, tempi juga untuk rekreasi dan prestasi. Aktivitas olahraga dapal 

dilakukan atau dilaksanakan dengan bcrbagai bentuk atau cabang olahraga. 

Cabang olahraga dalam mclakukan aktivitasnya dapat dibedakan menurut 

bola yang digunakan, yaitu olahraga bola kecil dan olahraga bola besar. 

Olahrnga bola kecil, misalnya tenis lapangan, tenis meja, softball, baseball, 

sedangkan olahraga bola besar. misalnya sepakbola, bolabaskel dan bola voll. 

Olahrnga bola voli dicip1akan oleh Guru pendidikan jasmani pada 

Young Men Christian Association (YMCA) yang bemama William G. Morgan 

pada tahun 1895. Pada awalnya olahraga bola voli bertujuan unruk rckrcasi 

para karyawan di suatu perusahaan. Akriviras ofahraga bola voli dengan bola 

yang lebih ringan dan lcmbut serta lidak adanya kontak fisik di antara 

olahragawan. Olahraga bola voli dalam perkembangan sekarang tidak hanya 

bcrtujuan rekrcasi, tetapi bertujuan unmk prcstasi. Olahraga bola voli dapat 

dimainkan oleh anak muda dan orang rue dengan aman pada saat tertentu baik 

di kantor atau perusahaan. 



Pada mulanya olahraga bola voli yang berkembang di Amerika, 

dinamakan minnonette oleh William G. Morgan. O\ahraga minnonette sebagai 

perkembangan dari olahraga bola basket yang diciptakan oteh James A. 

Naismith. Olahraga bola basket yang dianggap oleh William G. Morgan 

terlalu berat dalam melakukan aktivitas, terutama berat bola, besar/ukuran 

bolanya, dan adanya kontak badan antar olahragawan. Olahraga bola basket 

sudah tidak. nyaman lagi bila digunakan sebagai aktivitas orang dcwasa yang 

usianya lanjut. Oleh karena itu William G. Morgan sebagai guru pendidikan 

jasmani pada YMCA (Young Men Christian A.uociation) dan konsultan suatu 

perusahaan ingin memberikan suatu aktivitas olahraga yang dapat digunakan 

untuk para pekerja pcrusahaan yang bertujuan untuk rekreasi dan 

meningkatkan kcbugaran jasmani. William G. Morgan mcnciptakan suatu 

aktivitas olahraga yang diberi nama mlnnoneJle, di mana permainan ini 

sifatnya sebagai kegiatan/aktivitas untuk rekreasi. Olahraga yang diberi nama 

mtnnorette pada awal permainannya, untuk pertama kali, senruhan bola bebas 

asalkan sclalu memantulkan/vo/ley bola, jumlah pemain bebas, ukuran 

lapangan tidak ditentukan dan bola yang digunakan adalah bagian dalam bola 

basket yang dibatasi suatu pemisah berupa tali setinggi 2 meter. 

Pada tahun 1896 oleh Halstead dari Springfield, Massachusetts, 

Amerika Serikat dengan melihat cara memainkan bola pada olahraga 

minnoneue di mana prinsip dan cara memainkan bola selalu mem "volley" 

(mcmantulkan) bola dan bolanya tidak dipcrbolehkan menyentuhkan tanah. 

Pemberian nama olahraga mlleyba/1 (bola voli) oleh Halstead dikarcnakan 
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dari prinsip atau cam pennainanya dengan mem"volley" (memantulkan) bola 

melintasi net sccara berganti-ganti dan berutang-ulang. Dengan kesungguhan 

dan berkat kegigihan William G. Morgan dengan YMCA, olahraga bolavoli di 

Amerika Serikat dapat berkembang peset. 

Perkembangan yang sangat pcsat pada olahraga bola voli di negara- 

negara yang pemah diduduki oleh tentara Sekutu atau Amerika. Pada waktu 

luang banyak tentara Amerika melakukan olahraga bola voli di asrama.lcamp, 
' 

secara tidak langsung sudah memperkenalkan olahraga bola voli pada 

masyamkat di sekitamya. Olahraga bola voli sudah populer di berbagai 

negara, hal ini dapat dilihat dari banyaknya negara sebagai anggota Federation 

lmermiona/ Voflyba/1 (FIVB) dan masyarakat yang berpartisipasi dalam 

olahraga bola voli. 

Perkembangan olahraga bola voli di Indonesia sejak adanya penjajahan 

Delanda, di mana banyak tentara Belanda melakukan aktivitas olahraga bola 

voli di baraklcamp pada waktu luang. Perkembangan olahraga bola voli 

sekarang ini sudah sampai pada dacrah-daerah pantai, terutama pantai yang 

depat dipergunakan untuk kegiatan pariwisata. Di daerah pantai sudah banyak 

rasilitas lapangan olahraga bola voli yang dapat digunakan untuk olahraga 

bola vcli pantai. Pada musim panas sering diadakan suatu pertandingan 

olahraga bola vcli pantai dcngan tujuan untuk meramaikan kcgiatan pariwisata 

di pantai dengan harapan akan banyak dihadiri oleh para wisatawan domestik 

maupun luar negcri. 
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Olahraga bola voli dalam pennainannya dimulai dengan metakukan 

servis (service) yang dilaksanakan dengan pukulan satu tangan dan bola 

melewati net. Tim/regu sesuai dengan pernturan pennainan olahraga bola voli 

mempunyai hak memainkan bola sebanyak tiga kali sebelum diseberangkan kc 

seberang net, tetapi tim/regu tersebut juga dipcrbolehkan memainkan bola 

sekali atau dua kali. Olahragawan dalam tim/rcgu tidak diperboleh menycntuh 

bola secara beurutan. Sebelum bola menyentuh lamai, mcnycntuh benda di 

luar lapangan, atau pemain mclakukan kesalahan maka bola bolch dimainkan 

lagi. 

Peraturan pennainan olahraga bola voli dimulai dari teknik serve 

diterima dengan teknik pas bawah (forearm pass) atau pas alas (overhead 

pass), lalu diumpankan dcngan teknik pas atas ioverheod pass) ereu pas 

bawah (Joreom pass), la[u dipukul (tehnic spill), lalu dibendung (tehnic 

block), bila belum mati dimulai lagi dari teknik pas bawah (Joreom pass) atau 

pas atas (o,·erhemi pass), diumpankan dengan teknik pas atas (overhead pass) 

arau pas bawah (foream pass), lalu dipukul (spike) clan setcrusnya, bila bola 

sudah mati, maka diulang dari servis Jagi. Dengan demikian teknik dasar yang 

harus dimiliki oleh seorang pemain olahraga bola vo\i terdiri d.ari teknik servis 

(service), teknik pass bawah (forearm pass), teknik pas alas (o\oerhead pass), 

teknik mcmukul (spike), tcknik bendungan (block). 

Pencapaian prestasi maksimal atau optimal dalam olahraga bola voli, 

diperlukan sebuah pembinaan olahragawan yang sangat panjang kurang lebih 

10-12 tahun. Sebagaimana dikemukakan oleh Bompa (1990: 31) bahwa 
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prinsip pembinaan olahraga diawali dari tahap multila1eral, tahap spesialisasi, 

tahap prestasi puncak. Tahap multilateral/pemula dengan cara memberikan 

pcnekanan latihan pada pengenalan berbagai eabang olahraga, tctapi untuk 

olahraga bola vof dimulai usia l 1-12 tahun. Tahap spesialisasi penekanan 

latihan pacla pemilihan salah satu cabang tertcntu yang benar-bener ditekuni 

dan mempunyai prospektif terhadap peneapaian prestasi maksimal, untuk 

olahraga bola voli pada usia 14-15 tahun. Tahap prestasi puneak di mana 

olahragawan berusaha untuk mcmelihara prestasi maksimal/optimal untuk 

jangka waktu yang lama, untuk olahraga bola voli pacla usia 20-25 tahun. 

Peneapaian prestasi olahraga bola voli secara maksimal/optimal sangat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada, diantarannya peran dari para ahli, 

sepcrti pelatih. ahli gizi, dan beberapa ahli yang lain scrta olahragawan itu 

sendiri. Pcran pelatih cabang olahraga bola voli dapat dilihat pada seer proses 

berlatih melatih yang bcrtujuan untuk mencapai prestasi maksimal atau 

optimal. Pelatih olahraga bola voli dalam melakukan proses berlatih melatih, 

bertujuan untuk mcningkatkan ranah/aspek kognitif, ranah/aspck psikomotor, 

dan ranah!aspek afektif olahragawan. Ranah /aspek kognitif merupakan 

kcmampuan yang terkait dengan pengetahuan misalnya: peraturan 

pertandingan. teknik dan strategi yang berkembang, area lapangan olahraga 

bola voli. Ranah!aspek keterampilan merupakan kemampuan teknik yang 

harus dikuasai olahraga bola voli. Ranah!aspek afektifmerupakan kemampuan 

untuk mcngendalikan perilaku sebagai olahragawan, misalnya: sifat kejujuran, 

/airplay dalam pertandingan, menerima keputusan dari wasit dan sebagainya. 
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Peningkatan tiga ranah/aspek tersebut sangat penting dalarn menghadapi 

pertandingan olahraga bola voli dalam mencapai prestasi maksimaLloptimal. 

Ranah/aspek Psikomotor olahraga bola voli yang harus dikuasai terdiri 

dari teknik servis, pas bawah, pas atas, memukul, dan bendungan. Penguasaan 

keterampilan teknik sangat memerlukan komponen kondisi fisik dan mental. 

Olahragawan dalam mcngikuti suatu kcgiatan otahraga bola voli ada yang 

penguasaan teknik atau kcterampilan sudah mahir dan ada yang 

ketcrampilannya sangat kurang mahir. Penguasaan kcterampilan diperoleh 

dalam proses berlatih mclatih, namun ada juga individu yang memiliki 

kemampuan kurang mahir dalarn penguasaan keterampilan pada proses 

berlatih mclatih. Olahragawan yang mengalarni kesulitan/kurang mahir dalarn 

mcngikuti proses bcrlatih melatih olahraga bola voli, maka pelatih dapat 

membuat program latihan secara kclompok maupun individu untuk masing· 

masing olahragawan. Pelatih otahraga bola voli untuk melihat peningkatan 

prestasi olahragawannya dapat mclakukan penilaian dengan mcmanfaatkan 

pengukuran kctcrampi1an. Pengukuran keterampilan olahraga bola voli dapat 

dilakukan dengan pengukuran/penilaiM ketepatan, kinerja, dan bennain. 

Keterampi!an teknik/taktik olahraga bola voli terdiri dari teknik 

individual dan taktik olahraga bola voli. Teknik individual olahraga bola voli 

yang meliputi teknik pertahanan individual (individual defence), teknik gerak 

tanpa bola (movement po1tens), tcknik servis (serving), teknik pas bawah 

(foreonn prus), teknik pas atas (01•erheod pass). teknik mcmukul (spike), 

teknik bendungan (bloclcing). Taktik olahraga bola voli terdiri dari taktik 
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pertahanan (defeme) dan taktik pcnycrangan (offence). Konsep psiko-sosial 

yang ada dalam olahraga bola voli adalah kcrjasama yang harus dilakukan 

olch tim atau regu, selain pcmbinaan mental untuk mcnjadi juara. 

Dengan mclihat pada uraian di atas mcngcnai perkcmbangan olahraga 

bola vcli dari sisi teknik, taktik dan pereruran sangat pcsat. Perkcmbangan 

olahraga bola voli mengenai pcngukuran keterampilan sudah banyak 

dikembangkan, tetapi bclum ada untuk o\ahraga bola voli yang bcrtujuan 

untuk prestasi. Pengukuran olahraga bola voli, oleh pencliti sangat diperlukan 

adanya penyusunan hauery test, tcrutama untuk olahragawan pada tingkat 

yunior dan senior. Oleh karena itu peneliti ingin mencoha membuat battery 

test olahraga bola voli untuk olehragawen yunior. 

H. Rumusan Mualah 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka perumusan masalah dalwn 

penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimanakah bauery test yang sesuai 

untuk otahragawan bola voli pada tingkat yunior? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penclitian adalah untuk menyusun bauery rest yang sesuai 

unruk olahragawan bola voli tingkat yunior. 

D. Manfaat Peneliliao 

Hasil pcnclitian ini diharapkan dapat sebagai alat untuk rncngukur 

keterampilan olahragawan bola voli tingkat yunior. 
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BABU 
LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

I. Sejarah Olahraga Bola Voli 

Pcnnainan bola voli diciptakan olch Morgan pada 1ahun 1895 dan 

William G. Morgan dilahirkan 24 Januari tahun 1870 di Lockport, New 

York. Pada saat itu William G. Morgan sebagai Guru pendidikan jasmani 

pada Young Men Chrl.ttian Association (YMCA) di kota Holyoke negara 

bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Pennainan yang menyerupai bola 

voli sudah dikenal sejak abad pertengahan di negara-negara Eropa. 

Perkembangan pennainan ini dimulai dari Italia yang kemudian 

berkembang ke Jennan yang dinamakan "Foustball". Permainannya 

menggunakan lapangan 20 x 50 meter, pemisahnya scbuah tali setinggi 2 

meter, bola kclilingnya 70 cm, jumlah pemain masing-masing regu 5 

orang. Peraturan dalam permainan bola diperbolehkan memantul kc lantai 

sebanyak dua kali. 

Pada mulanya pennainan bola voli dinamakan ''mintonelte", yang 

permainannya menycrupai bulutangkis. Selanjutnya pada tahun 1896 oleh 

Dr. Halstead dari Springfield, Massachusetts, Amerika Serikat diberi nama 

volleyball (bola voli). Hal ini dikarenakan dari prinsip atau cara 

permainannya dengan mem"i·o/ley" (mcmantulkan) bola melintasi net 

secara berganti-ganti dan berulang-ulang. Awai mulanya diciptakannya 

permainan bola voli merupakan kegiatan rekreasi para karyawan, yang 
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benujuan untuk mcngembangkan kebugaran jasmani para pckcrja 

pcrusahaan. Pcnnainan bola voli menjadi populcr di daerah-dacrah 

pariwisata pada lapangan-lapangan tcrbuka di Amcrika Scrikat, tcrutama 

di musim panas. Jumlah pemain kctika itu tidak ada batasan dan pcraturan 

pcrtama untuk pcnnainan bola voli yang dipublikasikan dalam buku 

pedoman YMCA tahun 1897 dikutip olch Kenny & Gregory (2006: 9) the 

court wm 40 feet by 80 feet with a ne/ 6 feet to 6 % feet high dividing !he 

court. Lapangan berukuran 12 meter sampai 24 meter dengan tinggi net 

1.8 meter sampai dcngan 2 mcterdan lapangan dibagi menjadi dua. 

2. Teknik Olahraga Bola voli 

Permainan bola voli adalah pcrmainan yang dilakukan oleh dua rcgu, 

yang lapangannya dibagi menjadi dua bagian dan dibatasi dengan net. 

Setiap pemain dalam satu rcgu l>ckerjasama memainkan bola dengan cara 

divoli, dan berusaha menjatuhkan bola kc lapangan lawan. Pennainan 

dimulai dengan melakukan servis yang dilak.sanakan dengan pukulan satu 

tangan dan bola melewati net, selanjutnya setiap regu l>crhak memainkan 

bola sebanyak tiga kali sebelum disebcrangkan kc sebcrang net. Sebelum 

bola menyentuh lantai, mcnyentuh benda di luar lapangan, atau pemain 

melakukan kesalahan maka bola tidak bolch dimainkAn atau bola mati. 

Tcknik permainan bola voli terdiri dari scrvis, pass bawah, pan aias, 

smash, block, dan kembali kc ulangan pan bawah a1au servis lagi. 
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a. Teknik Servis 

Olahraga bola voli dalam pertandingan akan selalu dimulai dari 

tcknik scrvis. Teknik servis sangat penting bagi olahraga bola voli, 

dikarcnakan perolehan point atau skor dimulai dari servis yang 

dilakukan olch olahragawan. Servis adatah bagian dari teknik olahraga 

bola voli yang harus dikuasai keterampilannya oleh olahragawan. 

Dalam melakukan teknik servts, olahragawan harus mampu 

mengontrol keseluruhan gerak bola yang diakibatkan dari pukulan 

scrvis. Sally Kus (2004: 90) hahwa teknik servis harus memiliki tiga 

fungsi utama, yaitu: it is on a/lad: deployed to score a direcl point 

(ace), it is an a/lack to force the opposition 10 pass poorly and become 

predicwble in their return, it is a method to get the ball in ploy. 

Nicholls (1973; 67) bahwa servis dalam olahraga bola voli 

terdapa1 empat ben1uk/l)pe, yahu: servis tangan bawah, servis tangan 

atas dengan tcnis, servis tangan ates dengan cekis, dan servis tangan 

denganfloat. USA Volleyball (2009: 3) overhand serves: a standing 

float serve, a standing topspin serve, a jump float serve. or a jump 

topspin serve. Kenny & Gregory (2006: 14) tcknik servis ada lima, 

yaitu: the underhand serve. 1he float serve, the topspin serve, !he jump 

serve, dan the baby jump float serve. Ncvilllc (1990: 9) Serve 

variations include the underhond, overhead float, roundhouse float, 

standing spike. roundhouse spin, jump. sAy ball, and sidespin serves. 

Teknik servis dalam olahraga bola voli bila dilihat dari putaran bola 
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tcrdapat cm pat bcntuk roP5pin, float. Inside, dan owside Teknik servis 

dalam olahraga bola voli yang berkembang hanya dua bentuk putaran 

topspin danfloa,. 

Servis tangan atas float dan servis loncat topspinlservis loncat 

floor l>anyak digunakan oleh para olahragawan dalam pertandingan, 

bahkan pada penandingan kelas dunia kurang lebih 60 pcrsen pemain 

melakukan servisfloar. Servis tangan atas.float sangat menguntungkan 

bagi pcmain yang berpostur pcndek, hal ini sebabkan servis tangan atas 

float mempunyai kcsulitan dalam penerimaan. Kcsulitan pcncrimaan 

pada servis tangan atasfloot dikarcnakan lintasan bolanya mengapung 

dan bergoyang-goyang. 

1) Pdaksanaan Teknik Servis float 

Sikap awal/permulaan: 

Berdiri dengan kaki kiri scdikit kc depan dari kaki kanan, 

berat badan berada di kaki kiri. Tangan kiri menyangga bola di 

depan atas kepala, dan tangan kanan berada di belakang atas kcpala 

siap untuk memukul. 

Gambar J. 
Sikap Awai Teknik Servls Float 
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Gambar 2. 
Sikap Pcrkeoaan Tekolk Servis Float 

mengepal, dan kena pada bagian depan jari-jari tangan. 

Sikap saat perkenaan: 

Lambungkan bola ke atas sckitar setcngah meter dari tangan 

dan scketika itu melakukan pukulan bola dengan mcnggunakan 

12 

telapak tangan yang benluknya cembung. Ketika memukul 

Menggunakan tangan yang mengepal perasaan akan kurang baik 

dihentakkan tangannya dnn pergelangan tangan mati atau dikunci 

kencang agar tidak bcrgerak. Pada saat perkcnaan tangan boleh 

mengepal pcnnukaannya lcbih keras sehingga pan1ulan bola lcbi.h 

dibandingkan dengan tangan yang tcrbuka, tctapi tangan yang 

baik dan keras/1inggi. Pada seat perkenaan, semakin lurus lengan 

raihan akan semakin tinggi bola der.gan pennukaan lapangan, 

diterima oleh lawan. 

sehingga ada akan memperoleh gerakan bola scmakin sulil untuk 



Sikap akhir: 

Tangan sctelah membentur/memuku\ bola dalam keadaan 

ditahan tidak diperbolehkan adanya gerakan pada pergelangan 

tangan. Gerakan tangan olahragawan pada saat servis tidak 

dipcrbolehkan mengikmi jalan/geraknya bola. Seandainya 

mengikutijalan/geraknya bola, harus dapat membuat lintasan yang 

lurus agar arah gaya yang diakibatkan dari pukulan servis. Pukulan 

olahragawan pada saat mclakukan scrvis diharapkan tidak: 

mcnimbulkan momen kopcl pada bola, schingga tangan akan 

mengikuti gaya yang dihasiJkan dari pukulan terscbut. Sclanjutnya 

pemukul servis mengikuti langkah kald yang lain untuk memasuki 

lapangan penandingan untuk melakukan persiapan pada teknik 

bcrikutnya. 

Gambar 3. 
Sikap Akhir Teknlk Servis Float 

b. Teknik Pas Baltab Dua Tangan 

Teknik pasing bawah dua tangan dalam olahraga bola voli 

bcrfungsi untuk terima Servis lawan/regu lawan. Fungsi lain dari teknik 
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pas bawah dua tangan untuk bertahan terhadap si,uuh/pukulan. Teknik 

pas bawah untuk terima servis dan terima pukulan memilik.i perbedaan 

pada sikap awal. Teknik pas bawah untuk menerima servis dalam sikap 

awa[ tangan keadaan lurus dari bawah, sedangkan teknik pas bawah 

untuk menerima pukulanlsmash dalam sikap awal tangan ditekuk 

depan dada. Bola yang datangnya float untuk menerimanya harus 

diayun, sedangkan bola yang datangnya tapspin fidak perlu ayunan, 

bahkan jika bolanya keras justru harus diredam dengan sedikit menarik 

tangan yang sesuai arah datangnya bola. 

I) Pelaksanaan teknik pas bawah 

Sikap awaVpermulaan: 

Berdiri dengan salah satu kaki lebih di depan dari kaki yang 

lain, !utut hanya sedikit menekuk. Kedua tangan berdekatan, 

dcngan siku lurus, bcrada di bawah depan badan, siap untuk 

mengayun jika bola datang. Sikap awal seperti ini harus 

dipertahankan ketlka bergerak kc dcpan, kc samping, maupun kc 

bclakang. 

Sikap siap untuk menerima servis dcngan kaki kiri lebih ke 

depan ke dua tangan dekar, siku lurus sehingga begitu bola datang 

tinggal mengayun. 
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G.ambar 4. 
Sikap Awai Teknik Pas Bawah Dua Lengan 

Saat perkenaan: 

Ekgitu bola datang, bergerak menuju arah bola dengan 

mempertahankan siku tetap lurus dan berdekatan. Sctelah kira-kira 

sejangkauan pegangkan kedua tangan segeralah ayunkan pelan kc 

dua lengan ke arah bola. Pegangan dengan menggenggam empat 

jari tangan yang lain. dan ibu jari berhlmpuan. Kedua lengan 

usahakan serate mungkin, jika perlu kc dua siku berscntuhan. 

Perkenaan pada bagian proksimal/bagian atas dari pergelangan 

tangan. Dari awal sampai akhir usahakan kedua siku tetap lurus. 

Supaya ayunan lengan tidak terlalu keras diharapakan diikuti 

dengan meluruskan lutut dan usahakan bola selalu di dapat dikuasai 

di depan badan. 
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Gambar6. 
Sikap Akhir Teknik Pu Bawah Dua Lt:ngao 

Ayunan lengan, kecuali pasing ke belakang maksimat hanya 
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Setelah tahun 1995 pcmain bola voli pada tingkat dunia dituntut 

Gambar 5. 
Sik.ap Saat Perkenaan Teknik Pu Bawah Dua Leogan 

lagi ke sikap awal untuk melakukan pas bawah atau teknik Jain. 

setinggi bahu. Selanjutnya lepaskan ke dua tangan, dan kembali 

Sikap akhir: 

untuk mempunyai jari-jari tangan yang kuat. Hal ini, dikarenakan 

c. Teknik Pas Atas 



dalam menerima servis dengan pas atas dipcrbolehkan, walaupun hasil 

pasing atas yang berbunyi atau double tidak mati, sehingga semua 

servis terutama servis float seyogyanya diterima dengan pas etas 

karena lebih tcrjamin tingkat keberhasilannya. 

Teknik pas alas dalam olahraga bola voli mempunyai dua fungsi 

yang sangat pcnting. Fungsi pcrtama merupakan 1eknik yang 

digunakan untuk umpan pada spikerlsmll.l'herlpcmukul dalam 

pcnyerangan. Fungsi kedua merupakan teknik yang digunakan dalam 

penerimaan servis atau pasiog dari servis. 

I) Pelaksanaan Teknik Pas atu 

Sikap a"·al/permulaao: 

Berdiri dengan kaki sedikit ke depan dan pelakang selebar 

bahu dengan lutut sedikit ditekuk serta kedua tangan di depan dada 

untuk diangkat se1inggi kepala. Sikap posisi ini dipenahankan dalam 

bergerak kc depan, kc samping dan ke belakang untuk menyongsong 

bola yang diberikan oleh penerima servis sampai datangnya bola. 

Gambar 7. 
Sikap Awai Tekoik Pas Alas 
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lutut lurus, dan bila diperlukan diilruti dengan melangkah kaki kc 

Scgera bergerak kc arnh datangnya bola, dan songsong bola 

Gamb1r8. 
Sikap Pcrkcnaan Teknik PH Alas 

Dorong lengan untuk pasing ares dimulai dari jari, tangan, siku, 

Sikap akhir: 

depan sebagai gerakan lanjutan. 

harus lencur, kuat, dan didorong dengan pergclangan tangan diikuti 

sudah membuat cekungan. Ketika menyentuh bola jar-jari tangan 

mcluruskan siku, dan lutut. 

dengan kedua tangan, yang sikunya sedikit mcnekuk. Pcrkenaan 

terutama pada pangkal ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah yang 

Sikap perkenaan: 



Gambar 9. 
Sikap Akhir Teknik Pas Atas 

d. Teknik Smash 

Datem o1ahraga bola voli pada olahragawan remaja, yunior dan 

senior, pukulan.lspike/smash merupakan teknik yang selalu digunakan 

untuk mendapatkan point/angka atau mematikan lawan. Teknik dasar 

yang baik dan sempuma ak.an dapat dikembangk:an kc berbagai teknik 

tinggi. Pukulan/spikelsmash yang baik adalah teknik yang dapat 

melakukan dari awalan, meloncat, memuku\ bola, dan mendarat 

dengan santai pada berbagai macam umpan tetapi hasitnya cukup 

kcras, dan arahnya selalu berganti-garui. Meskipun teknik 

pukulanlspikelsmash terdiri atas awalan mcloncat, memukul bola, dan 

mendarat tetapi yang perlu dikuasai pcnama adalah memukul bola. 

I) Pelaksanaan Tcknik Pukulan 

Sikap awaUpermulaan : 

Berdiri lemas, dua tangan menggantung di samping badan, 

badan condong kc depan. pindah·pindahkan bcrat badan dari kaki 
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yang satu kc kaki yang lain dan siap mclangkah kc dcpan. Langkah 

untuk gerak kc depan kecil-kecil dan hanya langkah tcrakhir yang 

panjang. Langkah sebclum tcrakhir digunakan untuk menyesuaikan 

agar jarak smasher dengan bola dapat sejangkaun/seraihan dan 

langkah terakhimya tetap panjang. Lengan saat awalan lurus lemas 

di samping badan, tidak ditekuk dan lidak: terlalu banyak gerak, 

karcna awalan lidak: mcnunlUI untuk dapal berlari kcncang. 

Melangkah penama pada awatan pendck, kedua tangan tidak 

pcrlu diayunkan kc depan, bahkan menyilang di dcpan badan. Hal 

tersebut akan menghambat langkah sehingga awalan hanya dapat 

dilakukan dengan dua langkah. Jika bola tcrlalu jauh di depan 

badan akhimya lompat akan selalu melayang ke depan sehingga 

pukulan sering tidak tepat. Langkah tcrakhir menjelang lompat 

panjang. kedua tangan ditinggal di bclakang untuk siap mengayun 

dalam loncat, sehingga momentum dad awalan tidak hilang. 

Gambar 10. 
Sik.ap A"'·al Teknik Smcs 
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lutut dan meloncat. 
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Dari langkah panjang dan kcdua tangan sudah ditinggal di 

Gambar II. 
Sikap Saat Meloncal, Melayang dao Memukul Bola 

Kedua tangan mengayun kc atas Jangsung dibawa naik untuk 

c 
\II 

Mendarat dengan dua kaki, ngcpcr, kuasai kc.seimbangan 

kaki belakang ke samping kaki yang lain dan diakhiri meluruskan 

belakang, ayunkan tangan ke depan atas bersamaan menyusulkan 

bola. Pukulah bola seteleh scjangkauan tangan, dengan siku tetap 

Sikap saat meloncat, melayang dao mem ukul bola. 

membawa badan kc atas, dan tangan kanan siap untuk mernukul 

lurus dan pergelangan tangan aktif. 

melakukan blok dan pukulan/spike/smash kernbali. 

untuk segcra siap mengambil bola jika kcna blok atau siap 

Sikap akhir: 



Gambar 12. 
Sikap Akbir Teknlk Smes 

e, Teknik Blok/Benduogan 

Dalam olahraga bola voli blok mcrupakan usaha yang dilakukan 

olch satu, dua, atau tiga orang pcmain untuk mcnghcntikan serangan 

pada posisi di atas net dan mcmantulkannya kcmbali kc arah bidang 

pcrmainan Jawan. Blok scbagai tcknik pertahanan olahraga bola voli 

yang paling efektif untuk mcmbendung dari pukulan/spikeJsmash 

scbagai serangan lawan. Blok dapat mcnghasilkan angka dengan 

sangat cepat, namun blok adalah kctcrampilan olahraga bola voli yang 

paling sulit dipclajari dan dikuasai. Sebuah scntuhan yang dihasilkan 

oleh blok atau pembelokan arah bola yang terkontrol kc arah bidang 

permainan sendiri dapat dirubah mcnjadi sebuah pasing yang baik dan 

dapat digunakan sebagai scbuah scrangan yang efoktif untuk 

mendapatkan angka. Olahragawan yang akan mclakukan blok harus 

dapat menyesuaikan dengan waktu penycrangan dari regu lawan. 
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Pcnycsuaian ini dilak:ukan untuk mclihat tinggi dan rendahnya bola 

yang diumpan olch pcngumpan regu lawan. Pukulan olahraga bola 

vcli tanpa dilakukan bcndungan dcngan 1cknik blok, akan mcmpcrsulil 

pcmain bcrtahan dalam mclakukan pcrtahanan lapangan belakang. 

Blok juga dapat digunakan untuk mcncntukan dan mcmbantu arah bola 

dari pukulanlspike!smash bagi pcmain bertahan. 

I) Pelaksanaan Teknik Blok 

Sikap awal/permulaan : 

Bcrdiri scdekat mungkin dengan net, kaki sejajar selebar 

bahu, Jutut sedikit ditekuk:, tangan di depan dada siap untuk 

meloncat. Pada sikap awal ini pandangan mata blocker kearah bola 

yang akan dilakukan oleh pengumpan lawan dalam memberikan 

umpan pada pemukul!spikerl.smasher. 

Gambar 13. 
Sikap Awai Teknik Blok 

Sikap perkenaan: 

Sereleh memperhitungkan tingginya bola, jauh dekatnya bola 

dengan net. dan kcbiasaan pemukul segeralah mcloncat. Kedua 
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dengan net dan tangan menguasai bola. 
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Mendarat dcngan dua kaki, kedua tangan kembali di depan dada 

tangan langsung julurkan kc atas lapangan lawan sedekat mungkin 

Gambar 1.J. 
Sikap Perkcnaan pada Tek.nik Blok 

blocker harus ambil bola untuk dipasing atau melakukan pukulan dan 

blocker harus selalu kearah bola, hal discbabkan ada kemungk.inan 

dan kembali dengan siap nonnal. Pada saat mendarat pandangan mata 

mungkin akan blok kembali. 

Sikap akhir: 



' • 

Gambar 15. 
Sikap Akhlr teknik Blok 

Gambar 16. 
Raogkaian Sikap Awai, Sut Perkenaan, dn Sikap Akhir 

Teknik Blok 
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Dalam Tes Servi! Bola voll Yang Dih1kukan Dalam Kondisi btin.hat 

Dan Setelah Melakukan Latihan Fisik Pada Pemain Bolavoli Remaja 

Dan Yunior" dengan tujuan untuk umuk mengukur teknik res servis bola 

voli yang dilakukan tidak hanya dalam kondisi setelah beristirahat namun 

Strength and Conditioning Research bcrjudul "Tlngkat Ketepatao 

juga dalam kondisi tepat setelah melakukan latihan fisik. 

I. Penelitian dilakukan oleh Lidor dkk {2007) yang dimuat dalam Journal of 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 



Metode dengan menggunakan dua puluh enam orang pemain bola 

voli putra (15 orang Yunior (Tim A) clan 11 pemain Remaja (Tim B) 

melakukan tes servis baik dalam kondisi setelah beristirahat maupun 

setelah melakukan fatihan fisik. Latihan fisik tcrsebut terdiri dari 

melakukan blocking di depan net kemudian diikuti dcngan melakukan 

pukulan (dig) dari garis 3 meter, dua latihan tersebut dilakukan maslng 

masing dua kali, lalu diikuti dengan melakukan blocking di depan net lagi. 

Para pemain melakukan IO servis yang berurutan dalam kondisi setelah 

bcristirahat dan melalrukan 2 servis secara berurutan dalam 5 set dalam 

kondisi sctelah melakukan bebcrapa latihan fisik tcrsebuL Poin·poin untuk 

masing-masing servis ditentukan dari target pendaratan bola yang tclah 

ditentukan sebelumnya. 

Analisis data yang diperoleh mengindikasikan bahwa tidak ada 

perbcdaan antara tim-tim terscbut dalam melakukan servis. Tidak 

ditemukan adanya perbedaan aruara skor yang diperolch dalam kondisi 

setclah beristirahat maupun sc!elah melakukan latihan fisik. Scbuah 

korclasi yang tinggi (r "' 0.97) diperoleh atas skor total yang diperoleh 

dalam tes tersebut dengan jumlah servis yang mendapat poin 7. Korelasi 

yang sedang (r = 0,67) diperoleh untukjumlah servis yang mendapat poin 

7 untuk tes servis setelah melakukan latihan fisik. Dapat disimpulkan 

bahwa jumlah servis yang mendapat poin 7 dapat digunakan oleh para 

pelatih sebagai skor total tcs tersebut. Scbagai tambahan, jumlah servis 

yang dilakukan setelah melakukan larihan fisik yang mendapat poin 7 
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dapat memberikan informasi yang relevan terhadap para pelatih mengenai 

1ingkat ketemmpitan servis para pemain. 

2. Penelitian dilakukan olch Walter Quispe Marquez dkk yang sampaikan 

pada Kongrcs ke XX di University ofTsukuba Japan (2007) yang berjudul 

judul'' Analisis Biomckanik Pergerakan Splk� Pada Pemain Bola voli 

Potra Dari Berbagai Tingkat Kemampuan. Tujuan dari penelitan ini 

adalah untuk menganalisis secara tiga dimcnsi pcrgerakan spike untuk 

pemain bola voli kelas dunia dan kelas mahasiswa di Jepang, dan untuk 

mengidentifikasi perbedaan dalam pergerakan ayunan untuk mendapatkan 

informasi umuk melatih tcknik spike. 

Metode yang digunakan dengan subyck ada 18 pcmain bola voli 

(l,94±0,07 m, 85,7±8,67 kg) bcrpartisipasi sebagai subjck pcnelitian ini. 

Sembilan dari mereka ada[ah pemain nasional Kanada, Serbia 

Montenegro, dan Jepang, dan 17 lainnya adalah pcmain mahasiswa dari 

Jepang. Analisis lcbih lanjul mcnggunakan pcrcobaan pukulan spike 

tangan kanan yang paling cepar. Pam pesena pcnclitian dikclompokkan 

menurut standar kccepatan spike dengan mcnggunakan tangan kanan. 

Lima pcmain yang memiliki kecepatan rerbaik dan 5 pcmain yang 

memiliki kecepatan yang paling rendah secara berturut-turut disebut 

kelornpok yang tcrbaik dan kelompok yang paling rendah. 

Hasilnya selama fase ayunan ke belakang setclah toe--off. pcmain 

dari kclompok tcrbaik mengangkat lengan bagian paling atas. Namun, para 

pemain dari kelompok yang tcrcndah mengerakkan bahu kanan mcrcka 
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Jebih kecil/sempil daripada para pemain dari kclompok tcrbaik. Para 

pemain dari ke[ompok yang tercndah memulai pergerakan horizontal lcbih 

awal dan lcbih bcsar daripada pemain dari kelompok tcrbaik. Oahu kanan 

berakselerasi mcnggunakan perputaran tubuMengan kc depan, lalu, 

pergerakan horizontal lengan bagian alas diperlambat olch para pemain 

dari kelompok terbaik dalam ayunan kc depan, di mana para pemain dari 

kclompok yang terendah terlalu cepat mcnggerakkan bahu mercka sepcrti 

yang disebutkan di atas. Kclompok pemain tcrcndah terus membcntangkan 

siku setelah memulai pcrgerakan bahu di mana ke]ompok pemain terbaik 

dapat menggunakan siklus bentang·pemendckan untuk meningkatkan 

kecepatan bcntangan siku. 

3. Penelitian dilakukan oleh Becky Belt, dkk dalam American Sports 

Medicine lnslilute, Birmingham, AL, USA yang berjudul "Sebuah 

Perbandingan Spike serta Serve Alas s«ara Klnematis dalam Bola 

Voli''. Pcnelitian ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang bcrguna 

bagi komunitas olahragawan mengenai analisis tcrhadap lUngkai aw saat 

digunakan untuk spike dan serve. Saat pengctahuan dasar sebuah gerakan 

telah dikuasai oleh pcmain, kemudian pemain tersebut dapat diteliti 

dengan tujuan untuk meningkatkan pcnampilan, serta tujuan untuk 

mencegah cidcra. 

Merode yang digunakan dalam penelitian ini terhadap lima belas 

orang pemain bola voli mahasiswi dengan usia rata-rata 21±2 tahun, berat 

rata-rata 67±21 kg, dan 1inggi rata-rata l,7±0,8m. Empat belas orang 
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memakai tangan kanan dan satu orang bcnangan kidal. Setelah mengisi 

lembar riwayat hidup dan pemberitahuan ijin, masing-masing pcmain diuji 

dalam ruang indoor dengan metode yang serupa dengan penclitian 

sebclumnya yang dilakukan di ASMI [I]. Penanda rdlcksi dengan 

diameter 7 mm ditempatkan sccara bilateral pada ujung proximal dari 

metatarsal yang ketiga, tmeral mal/eolus, laJeral femoral epicondyfe, 

femoral trochanJer yang lebih besar, ujung atas lateral dari acromion, 

serta lateral humeral epicondyle. Sebuah penanda ditempatkan pada ulnar 

sJyliod dari tangan yang membawa. Untuk lengan pemukul, tiga penanda 

ditempatkan di tangan (ulnar dan radial s1yloid serta ujung distal dari 

metacarpal ketiga), serta sebuah penanda tam bah an juga ditempatkan pada 

medial humeral epycondile, 

Setelah melakukan pemanasan dengan rutinitas masing-masing 

yang biasa, tiap pemain diuji untuk melakukan serve clan spike melampaui 

tinggi net l>ola voli yang sesuai dengan peratumn yang ada. Untuk 

percobaan spilce, pemain lain melakukan setting bola untuk pesena yang 

sedang diuji. Atlet tersebut memperagakan tiga jenis spike, yaitu: cross 

coun, down-1he-line, serte sebuah roll shat. Tiap pemain memperagakan 

serve melayang. Empat dari keseluruhan at1et terlihat tangkas dalam 

melakukan serve lompat, serta memperagakannya dengan balk. Data 

dikumpulkan dengan slstem analisi gerak dengan 8 kamera digital (Motion 

Analysis Corporation. Santa Rosa. CA) pada frekuensi 240Hz, sena 

dicatat secara digital dcngan program EVaRTS.0 (Santa Rosa, CA). Untuk 
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menyelediki perbedaan antara spike dan serve, digunakanlah analisis 

pengukuran varian bcrulang atau ANOVA. 

Hasil yang diperoleh sarnpai saat ini, data yang dikumpulkan dari 

15 peserta telah tcrcatat sccara digital. Pcmrosesan serta analisa lebih 

lanjut akan dilanjutkan, dengan hasil yang disajikan pada Konferensi 

SEASB pada bulan April 2008. 

Penelitian dilakukan oleh Livicni, dkk yang diterbitkan Faculty of 

Exercise and Sport Science. University of Bologna, Bologna, Italy dengan 

berjudul: "waktu Rcaksi saal Melakukan Block dalam Bola Voli: 

Sebuah Analisis Biomckanik". Tujuan peneli1ian blocking adalah 

keterampilan pokok dalam untuk mcnjadi tim bolavoli yang menang. 

Untuk keefcktifan block, Vin (8) menunjukk.an beberapa poin pokok 

sebagai bcrikut: antisipasi, pembuatan kcpulusan, kccepatan gerakan dan 

kcmampuan melompat. Mcngenai faktor ini, juga mendcskripsikan 

keunikan block.er yang hagus adalah tangan yang bagus dan mata yang 

bagus. Analisis kualitatif yang dilakukan terhadap block. bola vof 

mcmpcrlihatkan bahwa tcknik blocking yang digunakan dalam pennaian 

yang nyata olch pemain adalah lompatan kc atas, diikuri dcngan langkah 

mcluncur atau hmgkah menyeberang. Penelitian biomekanik yang 

sebc!umnya menganalisis tipe teknik ini. tapi menurut kami, belum ada 

yang meneliti waktu reaksi. Penelitian ini adalah untuk menghitung waktu 

reaksi antara sinyal ST ART yang diberikan dengan gerakan tongkat dinilai 

sebagai setter hand dan awal gerakan pemain pada situasi bola voli game· 
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like dengan petunjuk alat. Para pemain harus bercaksi menirukan Sistem 

Read Block. 

Metode yang digunkan dengan sistcm analisis 30 pada gcrakan, 

VICON (Vtcon Motion Sy.Hem. Oxford. UK) digunakan untuk mcrtkam 

IO (2 setter, 4 hitter, 3 blocker tengah, I blocker luar) pemain bola voli 

putra (usia 26,7. tinggi 192,4, bcrat 86,7 kg) pada Liga Italia Bl. Enam 

video kamera infrared (rcsolusi maksimal 300,00 pixel, frekuensi 100 Hz) 

mcrekam 35 penanda pasif (diameter 14 mm) ditcmpefkan pada tubuh, 4 

untuk sctiap bagian tulang yang menonjol (kaki, tulang kering, paha, 

panggul. dan batang tubuh). Empat pcnanda didekatkan ner dan dua kc 

tongkat. Untuk mcnghubungkan gcrakan pada susunan penanda kc 

gcrakan tulang dasar, digunakan protokol C.A.S.T (2). Pcmain mclakukan 

latihan block sebagai renksi tethadap stimulus: seorang operator di sisi net 

lain menggerakkan stik kc etas. kc kanan dan kc kiri untuk 

mcnsimulasikan set yang mungkin dilakukan di daearh 2, 3, atau 4. 

Waktu rcaksi dihitung sebagai perbcdaan antara frame gerakan 

pcnama pada CO Mr (Centre of mass of trunk and lower boizy!Pusat Berat 

batang tubuh dan tubuh bagian bawah) dan frame gerakan pcrtama 

tongkat. T-tesl (a*'0,05) digunakan untuk mengidentifikasi perbcdaan di 

antara petunjuk dan perbedaan teknik blocking. 

Hasil yang diperoleh ada perbedaan antara lompatan kc atas dan 

gerakan menyamping kc kanan (t-o,0009) dengan meluncur kc kanan dan 

t=0,007 dcngan menyebcrang kc kanan). Ada perbcdaan yang signifikan 
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antara gcrakan mcnyamping kc kiri dan kc kanan (F0,006) dan pcrbcdaan 

yang signifikan antara jenis gerakan-gerakan yang bcrbcda (r-0,24}. 

Ditemukan pcrbcdaan yang signifikan antara mcluncur ke kanan dan 

meluncur kc kiri (r-0,007) namun pcrbedaan yang signifikan tidak 

ditemukan antara menyebcrang kc kanan dan kc kiri (t=0,27). 

Analisis Data yang diukur mempcrlihatkan bahwa atlet lcbih 

bercaksi ketika mereka barus bcrgerak menyamping (langkah meluncur 

atau menyeberang) dibandingkan hanya bcrgerak ke atas. Data ini 

memperkuat basil sebelwnnya yang tcrekam menggunakan pl01form gaya. 

Penjelasan yang mungkin pada perbedaan ini, adalah bahwa pada 

pcnnainan yang scsungguhnya, blocker yang menyamping harus siap 

pertama untuk langsung melakukan block Jawan, memukul set ke luar di 

posisi 2 atau 4, dan kemudian melompat ke atas untuk membantu blocker 

1engah. 

Kecenderungan untuk lebih cepat ketika bcrgerak kc kanan, 

mengingat behwa kebanyakan block dilakukan setelah gerakan kc arah 

kanan, menunjukkan bahwa pennainan menciptakan kemampuan ini 

karena banyaknya pcngulangan. Sebcnamya, banyaknya set di posisi 4 

selama game yang resmi dan latihan enam melawan cnam. menuntut 

pcmain untuk bergerak lebih banyak kc kanan dan menjadikan mereka 

lebih cepat untuk bcreaksi kctika mereka harus bcrgcrak kc arah terscbuc. 
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5. Keraogka Pikir 

Pennainan bola voli adalah pennainan yang dilakukan oleh dua rcgu, 

yang lapangannya dibagi menjadi dua bagian dan dibatasi dengan net. Setiap 

pemain dalam salU regu bekerjasama memainkan bola dengan cara divoli, dan 

berusaha mcnjatuhkan bola ke lapangan lawan. Pennainan dimulai dcngan 

mefa.kukan servis yang dilaksanakan dengan pukulan satu tangan dan bola 

melewati net, selanjutnya setiap rcgu berhak memainkan bola scbanyak tiga 

kali scbclum diseberangkan ke seberang net. Sebelum bola menyentuh Jantai, 

menycntuh benda di luar lapangan, arau pemain melakukan kesalahan maka 

bola tidak boleh dimainkan atau bola mati. 

Tcknik perrnainan bola vol! terdiri dari servis, poss bawah, pass atas, 

smash. block, dan kembali ke ulangan pass bawah atau servis lagi. Battery 

test merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan teknik dalam olahraga bola voli, sehingga battery test dapat 

dijadikan sebagai alat untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh atlet 

bola voli. 
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BABrn 
METOOE PENELITIAN 

A. Jeni! atau Desain Penelitian 

Mctode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah 

survei. Jenis pcnelitian yang digunakan adatah pengembangan modeVbottery 

test dalam olahraga bola voti. Model/battery rest yang dikembangkan adatah 

dengan mengembangkan pada setiap teknlk olahraga bola voli, yaitu teknik 

scrvis, pas bawah, pas atas, memukul (smcs), dan bendungan {blok). 

8. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlct bola voli yunior yang 

1ergabung di klub bola voli Yuso Sleman, yang bcrjumlah 50 aflct. Tcknik 

pengambilan sampel secara random .sampling. Sampel yang diambil sebanyak 

60 % lebih dari populasi denganjumlah 30 atlct. Kriteria sampel adalah atlet 

yunior, laki-laki, aktif dan bersedia menjadi sampel dalarn penelitian. 

C. Variabel Peoelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah model ketepatan teknik servis, 

teknik pas baweh, teknik pas atas, teknik memukul (smcs), dan teknik 

bendungan (blok). 

D. Teknlk dao lnstrumen Pengumpulan Data 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan variabel yang diteliti, data yang dikumpulkan 

meliputi ketepatan tcknik-tcknik olahraga bola voli, meliputi: servis. pas 

• 
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Atlct melakukan JO kali servis atas, penilaian berdasarkan 
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Pclaksanaan res: 
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jatuhnya bola pada sasaran yang tclah ditentukan. 
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b. Sasaran Tes Kelepatan Teknik Pas Alu 

a. Sasaran Tes Ketepatan Teknlk Servis 

ketepatan. 

bawah, pas atas, smcs. clan blok. Data diperoleh melalui tes pengukuran 

2. Iastrumea Pengumpulan Data 
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Atlet mdakukan pas bawah kc tcmbok selama I menit. 

Pelaksanaan tes: 

Atlct mclakukan pas atas kc tembok selama I mcnit. Skor 

•• 

Skor diberikan sesuai dengan sentuhan bola kc sasaran yang tclah 

diberikan scsuai dengen sentuhan bola pada sasaran yang tclah 

Pelaksanaan tes: 

ditcntukan. 

d. Sasaran Tes Ketepatan Teknik Smes 

c. Sasaran Tes Ketepatan Teknik Pu Bawab 



Pelaksanaan tes: 

Atlet melakukan smes dengan cara mclcmpar bola scndiri. 

Kescmpatan yang diberikan JO kali. Penilaian berdasarkan jaruhnya 

bola pada sasaran yang telah ditentukan. 

e. Sasaran Tes ketepatao Tekoik Blok 

3 1 I 1 3 

0,"lffl U'" t.lffl LUI (),,Siii .. � 

Pelaksanaao tes: 

A1let melakukan blok dengan cara melempar bola 

menyerupai blok. Kesempatan yang dibcrikan IO kali. Skor 

diberikan scsuai dengan jatuhnya bola ke sa.saran yang telah 

ditentuk.an. 

Telrnik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penclitian ini adalah 

sebagai berik.ut: Uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yang digunak.an 

adalah korclasi Prod11ct-Mome11t dari Karl Pearson dcngan total korclasi skor. 

Uji rcliabifitas menggunakan Scale Reliability Analysis dari Alpha Cronbaeh. 
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BABIV 
HAS£L PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pcnelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 Mei 2011 di Hall 

Bulutangkis FIK UNY. Sampel penclitian adalah atlet bolavoli putra klub YUSO 

Sleman. Hasil tes ketepatan yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Rekap Data Tes Ketepatan 

Teknik 
No Nama Servis Pas Bunh Pas Atas Smes Blok 

I II I II I II I II I u 
I. Ai:run� 21 24 58 56 52 45 18 16 37 36 
2. Andrian 21 21 64 58 60 41 18 22 37 34 
3. Aii IS 27 62 70 40 56 18 16 35 36 
4. Ancca IO 14 62 53 39 35 30 26 39 37 
s. Faizal 19 II 48 SI 49 35 26 22 35 34 
6. II ham 21 17 63 58 so 34 18 14 29 33 
7. Anton 18 18 57 57 50 43 19 21 39 39 
8. Andcn 17 16 58 54 42 48 16 23 35 35 
9. Doni 22 21 42 45 46 40 18 17 31 35 
IO. Imam 18 25 SS 62 53 38 IO 21 35 32 
II. Fendi 12 17 57 57 28 47 19 26 35 35 
12. Eev 30 24 60 53 56 30 25 22 33 35 
13. Bak ti 24 21 33 62 23 41 II 13 36 40 
14. Brilvan 23 30 62 58 40 32 23 IS 37 38 
I 5. Yudi IS 13 65 61 56 48 10 17 32 32 
16. Riski 21 IS 62 41 SI 59 16 18 31 35 
17. Eko 12 12 53 46 42 42 25 16 31 31 
18. Fatchur 16 17 56 48 29 29 25 16 26 23 
19. Arif 27 23 SS 60 49 49 14 19 20 25 
20. Erwen 12 16 46 26 44 44 II 14 22 29 
21. Hendra 16 17 51 55 47 47 16 19 36 37 
22. Aniar 23 18 56 54 22 22 9 7 24 26 
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23. Doni 14 II 45 61 13 13 8 10 JO 36 
24. Sunardi 16 II 34 16 27 27 10 13 22 25 
25. Ru wit 10 14 42 37 37 37 14 21 24 26 
26. Dwi 13 14 19 35 22 22 6 II 33 36 
27. Feri II 5 53 41 23 23 10 14 JO 33 
28. Ahmad 13 17 39 28 22 22 6 12 36 35 
29. Aeus 12 10 25 23 15 15 19 14 JI 32 

8. Analisis Data Penelitian 

Sctelah data terkumpul, dilakukan pengujian atau penghitungan. Dalam 

penelitian ini terdapat dua penghitungan, yaitu: (I) Validitas, dan (2) Reliabilitas. 

1. Penghitungan Validitas 

Dalam penelitian ini validitas dihitung menggunakan koretasl 

Product-Momeni dari Karl Pearson. Menurut Sugiono (2007: 231) untuk 

menyatakan validitas instrumcn, digunakan interpretasi terhadap koefisien 

korelasi sebagai bcrikut: 

Tabel 2. Derajat Validitas dan Besarnya Koefisien Korelasi 

Deraiat Validita.s Koef15ien Korelasl 
Sanzar Tinaei 0.80- 1.00 

Tinaai 0.70-0.79 
Sedan" 0.50-0.69 
Rcndah 0.0 -0.49 

2. Penghitungan Reliabilitu 

Penghitungan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Scale 

Reliability Analysis dari Alpha Cronbach. Menurut Sugiono (2007: 231) 

umuk menyatakan reliabilitas instrumen, digunakan inlerpretasi statistik 

hitung sebagai berikut 
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Tabel 3. Derajat Reliabilitas dan Besarnya StAtistik Hitung 

Deraiat Reliabilitas Statistik Hitu.ne 
Saneat Tineai 0.90- 1.00 

Tin1111i 0.80-0.89 
Sedan I.!: 0.60-0.79 
Rendah 0.0 -0.59 

Hasil pcnghitungan validitas den reliabilitas dalam pcnelitian mt 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Rangkuman Basil Penghitungan Validita5 dan Reliabllitas 

No Item Teknik Validitas Reliabilita5 
I. Servis 0.625 0.768 
2. Pas Bawah 0.643 0.780 
3. Pas Atas 0.684 0.807 
4. Smes 0.635 0.756 
5. Blok 0.867 0.920 

Berdasarkan tabel 4 basil analisis data pcnelitian sebagai berikut: 

a. Tcknik Servis 

Dari basil perhitungan, teknik servis mempunyai nilai validitas 0.625 

dan nilai reliabilitas 0. 768. 

b. Teknik Pas Bawah 

Dari hasil perhi1ungan, teknik pas bawah mempunyai nilai validitas 

0.643 dan nilai reliabilitas 0.780. 

e. Teknik Pas Atas 

Dari hasil perhitungan, teknik pas etas mempunyai nilai validitas 

0.684 dan nilai reliabiliras 0.807. 
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d. Teknik Smes 

Dari basil perhittmgan, teknik smes memptmyai nilai validitas 0.635 

dan nilai reliabilitas 0.756. 

e, Teknik Blok 

Dari hasil perhitungan, teknik blok mempunyai nilai validitas 0.867 

dan nilai reliabilitas 0.920. 

C. Pembahasan 

I. Teknik Servis 

Teknik servis mempunyai nilai validitas 0.625 dan nilai reliabilitas 

0. 768. Nilai validitas dan reliabilitas teknik servis tergolong dalam kategori 

sedang. Dalam pelaksanaan tes ketepatan teknik servis, testee 

dimungkinkan mengalami kesulitan untuk mengontrol laju bola agar tepat 

pada sasaran yang diinginkan. Di samping itu, testee mempunyai 

kecenderungan untuk memperoleh nilai tertinggi, sasaran tersebut berada di 

daemh lapangan belakang, hal ini banyak menyebabkan servis yang 

dilakukan jatuh di luar lapangan (out). 

2. Teknik Pas Uawah 

Teknik pas bawah mempunyai nilai validitas 0.643 dan nilai 

reliabititas 0. 780. Nilai validitas dan reliabilitas teknik pas bawah tergolong 

dalam kategori sedang. Kurnngnya konsentrasi clan kontrol dalam 

melakukan tes pas bawah menyebabkan bola luncas terlalu jauh, sehingga 

nilai skor yang diperoleh menjadi sedikit. 
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3. Teknik Pas Atas 

Teknik pas atas mcmpunyai nilai validitas 0.684 dan reliabilitas 

0.807. Nilai validitas teknik pas atas tergolong dalam kategori sedang 

dan nilai reliabilitasnya tergolong kategori tinggi. Apabila 

dibandingkan dengan tes pas bawnh. Teknik pas atas lebih sedikit 

memerlukan koordinasi gerakan, sehingga frekuensi pantulan kc 

sasaran menjadi lebih banyak. 

4. Teknik Smes 

Teknik smes mempunyai nilai validitas 0.635 dan reliabilitas 

0.756. Nilai validitas clan reliabilitas teknik smcs tcrgolong dalam 

kategori sedang. Dalam pelaksanaan tes ketepatan teknik smes, testec 

dipersi\akan untuk melempar bola sendiri, sehingga tingkat kesulitan 

menjadi tinggi, apaJagi harus melewati rintangan net clan tepat pada 

S. Teknik Blok 

Teknik blok mcmpunyai nilai validitns 0.867 clan reliabilitas 

0.920. Nilai validitas clan reliabilitas teknik blok tergolong dalam 

katcgori sangat linggi. Pelaksanaan tes ketepatan teknik blok, testee 

melakuk.an gemkan mcmantulkan bola melewati atas net menyerupai 

gemkan blok sesungguhnya. Dimungkinkan terlalu mudah untuk 

menempatkan bola ke sasanm, karena posisi bola dipegang sendiri. 
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BABY 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulao 

Bauery test olahraga bola voli tersusun dcngan nilai validitas dan 

reliabililas sebagai berikut: 

I. Tcknik Servis 

Nilai validitas 0.625 dan reliabilitas 0.768. 

2. Teknik Pas Bawah 

Nitai validitas 0.643 dan reliabititas 0. 780. 

3. Tcknik Pas Atas 

Nilai validitas 0.684 dan reliabilitas 0.807 

4. Tek.nik Smes 

Nilai validitas 0.635 dan reliabilitas 0.756. 

5. Teknik Blok 

Nilai va1iditas 0.867 don reliabilitas 0.920. 

B. lmplik.asi Penelitian 

I. Bauery test ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai ketrampilan 

individu yang terkait dengan ketepatan. 

2. Battery lest ini dapat digunakan untuk pemain yunior dan mahasiswa 

jurusan pcndidikan kepelatihan yang mengambil konsentrasi kepelatihan 

olahraga bolavoli. 
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C. KeterbalHao Penelltlan 

Meskipun pencli1ian ini telah dilaksanakan dcngan scksama dan 

berhasil menyusun baue,y test olahmga bola voli, namun ha] ini tidak 

terlepas dari keterbatasan dan ke[emahan. Kelemahan yang ada discbabkan 

oleh beberapa hal yaitu scbagai bcrikut: 

I. Terbatasnya jumlah sampel penelitian dan faktor-faktor lain di luar 

kemampuan untuk mengatasi. 

2. Sarnpel besar untuk menguji ulang pada tingkat validitas dan 

reliabilitasnya bauery test, 

3. Pcrlunya dilakukan kajian ulang untuk battery test yang memperoleh 

vailditas dan reliabilitas sedang dalam membuat model dan pemberian 

skor. 

4. Battery test ini scbagai alal untuk pengukuran ketrampilan individu yang 

berbentuk kctepatan, bclum untuk mengukur ketrampilan individu yang 

berbemuk kinerja dan ketrampilan kelompok yang berbcntuk bcnnain. 

D. Saran 

Atas dasar hasil pcnelitian ini, maka saran-saran yang dapat 

dikemukakan ada[ah sebagai bcrikut: 

I. Pada penelitian lanjut sebaiknya melibatkan sampel yang lebih besar. 

2. Sampel besar dcngan harapan dapat memberikan validitas dan rcliabililas 

botlery test menjadi tinggi. 

3. Pada penelitian lanjut disarankan untuk mengakji lebih spesifik datam 

membuat model bauery test dengan modifikasi pemberian skor. 
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4. Adanya penelitian lanjut untuk pengukuran ketrampilan individu yang 

berbentuk kinerja dan ketrampilan kclompok yang berbcntuk bennain. 
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d. Penilaian 

... 
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I) Sebelum melakukan tes, atlet dipersilakan wuuk 

melakukan percobaan servis sebanyak 2 kali. 

2) Atlet melakukan servis sebanyak 10 kali. 

3) Posisi untuk melakukan servis bebes (sepanjang daerah 

scrvis yang diperbolehkan). 

\) Penilaian sesuai denganjatuhnya bola di daerah sesaran. 

Bila bola menyentuh garis diam bi! skor tertinggi 

2) Bola menyangkut di net dan keluar lapangan (out) 

diberikan nilai 0. 

3) Nilai yang diperoleh adalah skcr total dari 10 kali scrvis 

yang dilakukan. 

Gambar Sasaran Tes Ketepatan Teknik Servis 
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PETUNJUK PELAKSANAAN BATTERY TEST BOLA VOLi 

a. Tujuan : Menilai Ketepatan Servis Pemain Bola voli 

b. Perlengkapan : Lapangan bola voli, net, bola, catatan 

c. Prosedur 

I. TES SERVIS 



2. TES PAS BA WAH 
a. Tujuan : Menilai Ketepatan Pas Bawah Pemain Bola voli 

b. Perlengkapan : Tembok sasaran, bola, catatan 

c. Prosedur 

I) Sebelum melakukan tes, atlet dipersilakan untuk 

melakukan percobaan pas bawah sebanyak 2 kali. 

2) Atle1 melakukan pas bawah selama I menit. 

3) Posisi untuk melakukan pas bawah di belakang garis 

(jarak 3 meter dari tembok sasaran). 

d. Penilaian 

I) Penilaian sesuai dengan sentuhan bola di daerah 

sasaran, bila bola menyetuh garis diambil skor tertinggi. 

2) Apabi\a bola luncas, lemparan pertama kc seseran tidak: 

dihirung sebagai skor. 

3) Sentuhan bola di \uar sasaran diberikan nilai 0. 

4) Apabila bola menyentuh tepat di garis sasaran, skor 

yang diperoleh adalah skor yang tertinggi. 

5) Nilai yang diperoleh adalah skor total dari I menit pas 

bawah yang dilakukan. 

- - 
•• 

Gambar Sa.saran Tes Ketepatan Teknik Pas Bawah 
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3. TES PAS ATAS 
a. Tujuan : Mcnilai Kctepatan Pas Atas Pcmain Bola voli 

b. Perlengk.apan : Tembok sasaran, bola, catatan 

e. Prosedur 
I) Sebelum me\akukan tes, atlet dipersilakan untuk 

meiakukan percobaan pas atas sebanyak 2 kali. 

2) Atlet melakukan pas atas selama I menit. 

3) Posisi untuk melakukan pas atas di belakang garis 

Garak 3 meter dari tembok sasaran). 

d. Penilaian 

I) Penilaian sesuai dengan sentuhan bola di daerah 
snsaran, bila bola menyentuh garis diambil skor 

tertinggi. 
2) Apabila bola luncas, lemparan pertama ke sasaran tidak 

dihitung sebagai skor. 
3) Sentuhan bola di luar sasaran diberikan nilai 0. 

4) Apabila bola menyentuh tepat di garis sasaran, skor 

yang diperoleh adalah skor yang tertinggi. 

5) Nilai yang diperoleh adalah skor total dari I menit pas 
alas yang dilak.ukan . 

••• 

Gambar Sasaran Tes Ketepatan Teknik Pas Alas 
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I) Penilaian sesuai dengan jatuhnya bola di daerah sasaran, 

bila bola menyentuh garis diambil skor tertinggi. 

2) Bola menyangkut di net dan keluar lapangan (out) 

diberikan ni\ai 0. 

3) Nilai yang dipcroleh adalah skor total dari IO kali smes 

yang dilakukan. 

I) Sebelum melakukan tes, atlet dipersilakan untuk 

mclakukan percobaan smes scbanyak 2 kali. 

2) Atlet melakukan smes sebanyak 10 kali. 

3) Atlet melakukan smes dengan cara melempar bola 

sendiri. 

4) Posisi untuk melakukan smes di tengah (posisi 3). 

Gambar Sasaran Tes Ketepatan Teknik Smes 
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e. Penilaian 

a. Tujuan : Menilai Ketepatan Smes Pemain Bola voli 

b. Perlcngkapan : Lapangan bolavoli, net, bola, catatan 

e. Prosedur 

4. TESSMES 
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Gambar Sasaran TH Kttepatan Teknik Blok 
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I) Penilaian sesuai dengan jatuhnya bola di dacrah sasaran, 

bila bola menyentuh garis diambilkan skor tertinggi. 

2) Bola menyangkut di net dan keluar lapangan · (out) 

diberikan nilai 0. 

3) Nilai yang dipcroleh adalah skor total dari 10 kali blok 

yang dilakukan. 

I) Sebelum melakukan tes, atlct dipcrsilakan untuk 

melakukan pcrcobaan blok sebanyak 2 kali. 

2) Atlet melakukan blok sebanyak IO kali. 

3) Posisi untuk melakukan blok bcbas (sepanjang net). 

d. Penilaian 

c. Prosedur 

a. Tujuan : Menilai Ketepatan Blok Pemain Bola voli 

b. Perlengkapan : Lapangan bo\avoli, net, bola, catatan 

S. TES BLOK 
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Gambar Sasaran Tes Ketepatan Teknik Blok 

2 3 3 2 

I) Sebelum melakukan tes, atlet dipersilakan untuk 

melakukan percobaan blok sebanyak 2 kali. 

2) At let melakukan blok sebanyak IO kali. 

3) Posisi untuk melakukan blok bebes (sepanjang net). 
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1) Penilaian sesuai dengan jatuhnya bola di daerah sasaran, 
bila bola menyentuh garis diambilkan skor tertinggi. 

2) Bola menyangkut di net dan keluar lapangan · (out) 
diberikan nilai 0. 

3) Nilai yang dipero[eh adalah skor total dari IO kali blok 

yang dilakukan. 

a. Tujuan : Menilai Ketepatan Blok Pemain Bola voli 

b. Perlengkapao : Lapangan bolavoli, net, bola, catatan 

c. Prosedur 

d. Peoilaian 

5. TES BLOK 



Lampiran 
Hasil Uji Validitas 

Correlations 

SERVIS I SERVIS II 

SERVIS_I Pearson Correlation 1 .825- 

S,g, (2-tailed) .000 

N 29 ,. 
SERVIS_II Pearson Correlation .625 - 1 

Sig. (2-tailed) .000 

N ,. ,. 
••. Correlation is significant at lhe 0.01 leVel (2-tailed). 

Comi1ations 

PAS_BAWAH_I PAS_BAWAH_II 

PAS_BAWAH_I Pearson Correlation 1 .&43- 

Sig. (2-tailed) .000 

N ,. ,. 
PAS_BAWAH_U Pearson Correlation .643- 1 

Sig. (2-tailed} .000 

N 29 29 

•• Cooelation fs significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlatlons 

PAS__ATAS_I PAS__ATAS_11 

PAS__ATAS_I Pearson Correlation 1 .... - 
Sig. (2-tailed) .000 

N ,. 29 

PAS_ATAS_II Pearson Correlation .... - 1 

Sig. (2-taded) .000 

N 29 ,. 
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Con'elations 

PAS_ATAS_I PAS_ATAS_II 

PAS_ATAS_t Pearson CorrelabOr'I 1 .... - 
Sig. (2-tailed) .000 

N 29 29 

PAS_ATAS_II PeaBOn Correlation .... - 1 

S1g. {Nailed) .000 

N 29 " 
••. Correlabon 11 lignificant at the 0.01 level (2-tailed). 

CotTelationt 

SMES_I SMES_tl 

SMES_l Pearson Comtlabon 1 .635- 

Sig. (2-talled) .000 

N " " 
SMES_II Pear$Ol'I Correletion .635 - 1 

Sig. {2·1ailed) .000 

N 29 29 

-. Correlation 11 lignrficant at the 0.01 level {2-tailed). 

Conelatlonl 

BLOK_I BLOK_II 

BLOK_t Pearson Correlation 1 .867 - 
Sig. (2-tailed) .000 

N " " 
BLOK_II Pea� Co«elalion .867 - 1 

Sig. {2-tailed) .000 

N " " 
••. Correlation i1 &igniflc:ant at the 0.01 level (2-tailed). 
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CaH Proceulng Summary 

PAS BAiiAfl II - - 

Rellablllty Stltlatlcs 

/MlSSING•PAIRiiISE. 

/MOOEL-ALPl!A. 

c, .. Procn,1119 Summ•ry 

•· Lb!Y4e deletlon bas.ed on ,n vafi,bles In the 

p«,Cl!ldllf•. 

Lamplran 
Hasil Uji Rtliabilitas 

l4 

P.£t.Il'JIILITY 
/VAJI.IA81.ES•S£P.VlS 1 SEP.VIS JI 
/SCALI:,• ALL vAJ1.1ABLEs • J At.L 

N % ,._ v,Bd " 100.0 

""""" 0 .0 

'"'' 29 100. 

• LlsMiN deletion based on •R variables in the 

procedure. 

CORRELATIONS 
/VAP.Il'JILES•PAS aAiiAH I 
/PP.INT-'TIIO'rAIL-NOSIG- 

N % 

en., v .. 29 100. 

"""""" 0 .0 

TOIII " 100.0 



.756 :l 

Cronbadl'a Alpl\1 N of Item& 

R•llablllty Statl911ca 

• Uatwi'se oeletfO!l ba* on all vanable• In the �-- 
Rallabillty Statlttlca 

Lampiran 
Hasil Ujl Reliabilltas (lanjutan) 

/H00£L•ALPIIA. 

CIN Procnalng Summary 

" 

CORRELATIONS 
/VARIABLES•PAS ATAS I PAS_ATAS�II 
/PRINT-TWOTAIL-NOSIG 
/HISSTNG•PAIRWISE. 

c, ... Proenalng Summ,,ry 

a. Ustwile deletlon based on al variablm WI the �-. 

RELIABILITY 
/VARIAIILF.:S•SHES_I SKES_II 
/SCAL! ! 'ALL VARIABLES' I ALL 

N % 

""' v ... 29 100.( 

El<Cll.ded" 0 

'""' 29 100 

N % 

Cases Vahd 29 100 0 

"""""" 0 .0 

T ... " 1000 



Lampiran 
Hasil Uji Rtliabilitas (lanjulan) 

RELIABILITY 
/VARIABLESaBLOK I BLOK II 
ISCJU.E ('ALL VARIABLES') ALL 

/MODEL•ALPHA. 

Cue Pro«nlng Summary 

N % 

c.... \la!id " ,oo. 

'"""""' 0 0 

r ... , " 100 

1. Ustwia& deletion bas«! on 1U vlrilble, In the 
procedure. 

R:ell•blllty Sttitisb 

Cronbad'l'I Alphl N ol Items 

920 2 
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