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PENGEMBAi'I/GAN MODEL PEMUELAJARAN TEKNLK DASAR VOLi 
FOREHAND DAN VOLi BACKJIANDTENIS LAPANGAN UERBASIS 

PENDEKA TAN "INTEGRATED TRAINING/CPS" 
BAGI PETENISJUNIOR USIA 8-12 TAHUN 

Oleh: Ngatman, dkk. 

Abs1ruk 

Pukulan voli forehand dan voli backhand sama pcntingnya dengan pukulan servis, 
forehand dan backhand gro1111(/stroke dalam rents lapangan. Hal ini disebabkan pukulan voli 
dapat dipcrgunakan scbagai salah satu senjata untuk memperoleh angka dalam pennainan 
tunggal maupun ganda. Pcnelitian ini bcrtujuan untuk mcngcmbangkan model pcmbclajaran 
teknik dasar voli forehand dan voli backhand tenis lapangan berbasis pcndckatan .. 
imegrated training/CPS., bagi petenisjunior usia 8-12 tahun. Mal ini dilandasi oleh rcalita 
bahwa: pengctahuan dan pcmahaman pcngajar/pclatih tcnis dalam mengajarkan teknik voli 
forehand dan voli backhand yang sesuai dengan tingkat kemampuan anak latih masih kurang. 
sering pengajar/pelatih menemui kesulitan untuk mengajarkan kedua teknik voli tcrsebut. 
selama ini mctodc pcmbclajaran yang digunakan masih mcnggunakan metode konvcnsional 
schingga menimbulkan kejenuhan anak latih dalam mcngikuti latihan, kurangnya inovasi 
pendckatan pcmbelajaran dalam mengajarkan teknik voliforehand dan voli backhand. 

Metodc yang digunakan dalam pcnelitian ini menggunakan mctodc penclitian dan 
pengembangan (research and development). Subjek penelitian ini petcms junior 
perkumpulan/sekolah tenis usia 8 - 12 tahun di Propinsi Daerah lstimcwa Yogyakarta 
berjumlah 25 anak. Pengumpulan data dalam penclition pcngcmbangan ini menggunakan 
pcntahapan sesuai dengan model pengembang:m (research and development] Borg and Gall 
dengan 10 langkah dalam model pengembangannya. Pcndekatan dalam penelitian 
pengembangan ini mcnggunukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed me1hod). 
lnstrumen pengumpulan data kuantitatif di dapat dari hasil nilai pre-ses dan post-tes. 
scdangkan data kualitatif diambil dari kuisioner dan wawancara. 

Hasil pcnclitian mcnunjukkan bahwa (I) pemberian pre test dan post test soal pilihan 
berganda terhadap petenis junior usia 8-12 tahun sangat membantu dalam proses 
pengendapan pengetahuan dan pemahaman petenis terhadap penguasaan teknik dasar voli 
forehand dan voll backhand (2) tclah berhasil dikembangkan lembar obscrvasi yang dapat 
dipergunakan untuk menilai perception. decision, execvuon. feedback. sikap dan perilaku 
petenis junior usia 8-12 tahun pada saat melakukan teknik dasar volt forehand dan voli 
backhand, (3) telah bcrhasil dikembangkan produk modul pembelajaran teknik dasar voli 
forehand dan voli backhand bcrbasis pcndekatan Integrated training/CPS bagi pctenis junior 
usia 8-12 tahun dengan koefisien reliabilitas amarrater (ICC) yang tinggi. (4) produk modu! 
pcngcmbangan model pernbelajaran teknik dasar voli forehand dan voli backhand dcngan 
koefisien veliditas isi (comem 1·alidiry) sangat baik. (5) produk modul pengcmbangan model 
pcmbelajaran tcknik dasar vcli forehand dan voli backhand yang efcktif dipergunakan untuk 
mcningkatkan ketcrampilan, motivasi. dan antusiasme berlatih bagi pctenis junior usia 8 - 12 
tahun. Dengan demikian dnpat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan sebagai protutype untuk pcngembangnn model-model latihan gerak spcsifik dalam 
pcnnainan tenis pada pct en is junior usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun. 

Kata Kunci: Model Latihan Gerak Dasar. Voli Forehand dan Voli Backhand 
Pcndckatan lntegrmed Training, CPS. Usia 8-12 Tahun 
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BABI 
PENDAHULUAN 

Dewasa ini pennainan tenis lapangan menga!ami kemajuan yang sangat pesat. Tcnis 

lapangan telah menjadi olahraga yang paling digemari dan go imernasional di antara 

semua cabang olahraga. selain cabang olahraga sepakbola. Hal ini disebabkan, olahraga 

tenis mempunyai spesifikasi dan daya tarik tersendiri di ka!angan masyarakm. Perrnainan 

tenis d!katakan memiliki spesrfikasi/kekhususan karcna berdasarkan tinjauan sisi 

historisnya awal mu!a pennainan tcnis hanya dimainkan di lingkungan istana kcrajaan. 

Sedangkan daya tarik yang dimiliki olahraga tenis. di antaranya: dapat dilukukan oleh 

berbagai tingkatan usia (anak-anak. rcmeja. dewasa. maupun orang tua). pcnnainan ini 

atraktif. taktis, dinamis. menonjo!kan kcgembiraan. dan pcraturan pennainannya sangat 

dijunjung tinggi untuk menjaga spcrtivitas bagi para pelakunya. Di sampmg itu, pola 

pennainan tenis sekarang ini mengalami pcrubahan yang sangat mengagumkan baik dari 

segi ceknik. fisik, taktik ,dan pola permainan schingga menjadi !ebih menghibur. 

Evolusi dan kemajuan pcnnainan tenis pada saat ini scolah-olah mengil..uti 

perubahan perkembangan kcmajuan era revolusi industri 4.0. Jika pada era awal tahun 80- 

an bebcrapa petenis banyak bcnnain dengan pola perrnainan baseliner (seperu: Bjorn 

Borg. Jimmy Connors. Ivan Lendl. Billie Jean King. Christ Even. dan Manma 

Navratillova), namun pada em tcnis modem seperti sekarang membawa ciri-ciri permainan 

yang mengandalkan speed dan power game dengan tingkat akurasi pukulan yang begicu 

tinggi. Kemajuan pennainan tcnis modern dengan tipikal "speed dan power game· ini 

dirunjukkan olch heberapa pctenis papan alas dunia, di antaranya: Roger Federer. Novak 

Djokovic. Rafael Nadal, Andy Murray, Simona Halep, Angelique Kerber, Serena William. 

Victoria Azarenka. Maria Sarapova, Li Na, Naomi Osaka, dan lain-lain. Beberapn petenis 

papen atas dunia rerscbut tidak hanya mcmiliki tingkat kemampuan flstk yang prima. 

tetapi juga dibekali o!eh tingkat kemampuan penguasaan teknik. strategi dan taktik 

hennain yang sempuma. Bcrdasarkan hasil penelitian Bum Seung Lee, dkk .. 2017: 46) 

untuk mendapatkan tingkat penguasaan tcknik pukulan yang sempurna harus dibekali oleh 

pcnguasaan teknik dasar yang benar. dllauh dcngan menggunakan metode yang tepat. 

sena membutuhkan proses dan intensitas latihan yang bcr!angsung dalam waktu yang 

panjang (benahun-tahun). Lebih lanjut Bum Seung Lee mengatakan bahwa penguasaan 

tekmk-teknik dasar bermain tenis mcrupakan faktor yang sangat penting dan harus 



dimiliki oleh scorang petenis pada saat belajar penama ka!i bcrmain tenis karena 

merupakan ponclasi utama untuk mengembangkan teknik bcrmain tingkat lanjutan. 

Dalam permainan tcnis lapangan. teknik-teknik clasar terdiri dari 5 macam, yaitu: 

service, groundstrokes (forehand grotmdsrroke clan backhand groundstroke). dan voli 

(voliforehand dan vol! backhand). Dalam situasi bermain tcnis yang sebenamya, ke lima 

tcknik pukulan dasar tersebut mcrupakan teknik yang paling dominan dipcrgunakan dalam 

bermain tenis. Oleh sebab itu, teknik pukulan service.forehand groundstroke, backhand 

groundstroke, voliforehand. clan voli backhand harus dipclajari. dipahami, dan clilakukan 

clengan benar olch anak latih. 

Kebcradaan teknik voliforehand dan voli backhand sama pentingnya clengan tcknik 

servis, forehand groundstroke clan backhand groundstrcke dalam tenis lapangan. Hal im 

disebabkan tcknik voli dapat dipergunakan sebagai salah saru scnjata untuk mcnckan 

lawan guna memperoleh angka dalam pemminan tungga! maupun ganda. Menurut Crespo 

(1998: 32), teknik dasar voli dalam permainan tcnis dtbcdakan menjadi dua macam. yaitu: 

voli forehand dan voli backhand. Voli forehand adalah memukul bola sebelum bola 

tersebut memantul di lapangan dan dilakukan dari sisiforehand, sedangkan vo!i backhand 

adalah memukul bola sebelum bola tersebut mcmantul di lapangan dan dilakukan clari sisi 

backhand. Sebagaimana pukulan servis. forehand grounds/rake dan backhand 

groundstrcke, pukulan voli (voli forehand dan voli backhand) dalam permainan tenis 

lapangan merupakan salah saru tcknik dasar yang harus dikuasai dengan bcnar oleh anak 

latih pada saat belajar bermain tenis. Berdasarkan catatan statistik menunjukkan bahwa 

dalam penandingan lntemasional (Tumamcn Grand Slam. Davis Cup. Federal/on Cup) 
dcwasa ini pukulan voli forehwuJ dan voli backhand sarna pentingnya dengan tcknik 

pukutan forehand groundstrake dan backhand groundsrroke. Dalam pcrmainan 

gancla, pukulan vol! bahkan dianggap lebih penting danpada pukulan forehand dan 

backhand groundstroke karcna mayoritas poin didapatkan dari pukulan voli 

forehand maupun voli backhand. 

Untuk menguasai tekmk pukulan voli mcrnang lebih sulit daripada p u k u ! an 

groundstroke karcna dalam pukulan voli dibutuhkan kekuatan pcrgclangan tangan dan 

lengan yang lebih besar. perubahan pcgangan (grip) pada saat memukul. kcmampuan 

mengantisipasi arah bola serta reaksi yang lebih cepat pada saat memvoli bola. Namun 

demikian pukulan voli mcrupakan suatu pukulan yang jika dilatih sccara intensif dan tepat 

dapat dipergunakan sebagai senjata untuk mematikan lawan dalam pertandingan (Chow 

J W dkk., 1997: 2). Dengan mcngingat pcntingnya teknik voliforeha11ddan voli backhand 

' 



dalam permainan tcnis maka dibutuhkan metodc mengajar/me\atih yang tepat agar teknik 

voli tersebut mudah dipclajari dan dikuasai olch anak latih. 

Kebutuhan akan pentingnya kebcradaan mctode mengajar/melatih voliforehond dan 

vcli backhand yang tepat dilandasi olch fakta bahwa: (I) kurangnya pengctahuan dan 

pemahaman pcngajar/pelatih dalam mengajarkan teknik voliforelw11d dan voli backhand 

yang scsuai dengan tingkat kemampuan anak latih, (2) sering pcngajar/pelatih menemui 

kesulitan untuk mengajnrkan kedua teknik voli terscbut, (3) selama ini metode mengajar 

yang direrapkan masih menggunakan mctode konvcnsional dan bersifat teaching cen/re 

schingga menimbulkan kejenuhan anak latih dalam mengikuti tatihan. (4) kurangnya 

inovasi pendckatan pcmbelajaran yang dilakukan oteh pengajar/pclatih dalam 

mengajarkan teknik voti forehand dan voli backhand. Atas dasar identifikasi temu:rn 

tcmuan terscbut maka dibutuhkun pcrbaikan-pcrbaikan dan inovasi pcndekatan 

pengajarannya. 

Mcngacu pada pcrmasalahan-permasalahan di atas selanjutnya penulis mclakukan 

observes! terhadap proses berlatih-melatih pada bcberapa perkumpulan dan sckolah tenis 

di Provinsi DIY. Pcnulis melihat bcberapa pclatih mengajarkan tcknik voliforehand dan 

voli backhand belum mcmberikan bckal pengetahuan kepada anak latih mclalui penjclasan 

maupun pembcrian contoh visualisasi gcrakan, pcmbcrian drill monoton ( mcmbcrikan 

model drill yang sama) dari awal sampai akhir latihan. dalam membcrikan drill teknik voli 

forehand dan voli backhand menggunakan model drill yang sama tanpa mcmbcdaknn 

tingkat kemnmpuan anak latih. Hal inilah yang menjadi landasan pcrmasalahan awal 

dimana penulis mclihat ketcrbatasan pengctahuan dan kcmampuan pendckatan yang 

digunakan pengajar/pclatih dalam mcngajarkan tcknik voli forehand dan voli backhand 

kcpada anak latih. 

Mendalami permasatahan di atas penulis mclanjutkannya dcngan melakukan analisis 

kcbutuhan dcngan membcrikan angkct (kuisioner) dan mclakukan wawancara (inten·iew) 

dcngan pengajarfpclatih di sekolah/perkumpulan tenis di Provinsi DIY. Dari analisis 

kebutuhan mclalui angkcl dan wawancara tcrscbut didapatkan hasil sebagai bcrikut: (a) 

Menurut pendapat pengajar/pelatih. dipcrlukan pendekatan baru dalam melatih voli 

forehand dan voli backhand agar sesuai dengan karaktcristik pukulan kcdua tcknik voli 

tersebut dengan perscntase IO % menyatakan mcmbutuhkan dan 90 % sangar 

mcmbutuhkan. (b) Kemudian pendupat pcngajurlpelatih tcntang dipcrlukannya pcndckatan 

pengajaran voli forehand dan voli backhand sesuai dengan situasi bennain tenis yang 

scbenamya pendapnt pengajar/pela1ih mcnyatakan 20 % membutuhkan dan 80 o/o sangat 
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membutuhkan. (c) Pendapat tentang diperlukannya pcndekatan yang mengintegrasikan 

kcmampuan kognitif (mclalui visualisasi peragaan gerakan). kctcrampilan pcnerapan 

teknik dan taktik, dan pcngambilan keputusan dalmn mengajar/mclatih voliforeh(md dan 

voli backhand para pelatih menyatakan JO % mcnyatakan membutuhkan dan 70 % 

mcnyatakan sangat membutuhkan. 

Senada dengan uraian sebagaimana dipaparkan di mas. Unierzyski (2007: 2) 

mengatakan bahwa pemilihan dan pcnggunuan pendckatan pembelajaran yang tepat dalam 

proses pengajaranlpclatihan bertujunn agar hasil latihan dapat dikunsai dcngan baik dan 

maksimal. Untuk itu, perlu dikembangkan pcndekatan pernbelajaran yang lebih efektif dan 

efisicn sesuai dengan tuntutan karaktcristik cabang olahragu dan tingkat kcmampuan anak 

latih. Salah satu model pendekatan pembelajaran yang akan penulis kembangkan melalui 

pcnclitian ini adalah: pendckatan pengajaran tcknik volt forehand dan voli backhand 

dalam permainan tenis lapangan berbasis imegrated training/integrated learning. 

Pcndekatan integrated truining/Cognuive.Psycology. and Skills adulah pcndckatan 

pcngajaranlpelatihan yang mengkombinasikan kemampuan kognitif. keterampilan 

motorik, dan aspck psikologi dulum mcmpelajari suatu cabang olahraga schingga 

pembelajaran yang dikemas menjadi lebih menyenangkanlmenggernbirakan bagi anak 

latih. Pcndckatan pcmbelajaran ini populcr disebut dengan pcndekatan CPS (Cognitive. 

Psycology. and Skill). 

Dcngan menggunakan pcndckatan integrated /raining/CPS dalam 

mcngnjarkan/melatihkan teknik voli forehand dan voli backhand diharapkan proses 

pembclajaranlpelatihan yang dilakukan dopat berjalan cfcktif untuk mcnciptakan hasil 

latihan yang diharnpkan sesuai dcngan goal selling yang telah dirancang. Lebih lanjut 

Unicrzyski (2007: 3) menyatakan bahwa .. ,ho11gh this format might improve technique, ii 

hus been cruicized for leaching skilt before students can grusp their significance wirlun 

rhe game". Artinya. keterampilan yang diajarkan sebclum subjck ajar (anak latih) dapat 

mengetahui keterkaitan (memiliki pengetahuan dan pemahaman) dengan situasi bennain 

yang sesungguhnya, maka hasilnya dapat meng.hilang.kan escnsi dari pennninan itu 

scndiri. 

Berdasakan uraran latar bclakang masalah dan analisis kcbutuhan sebagaimana 

yang tdah diuraikan di atas. rnaka penulis memiliki ide dasar pcnelitian sebagai solusi 

untuk mcmecahkan pcrmasalahan tcrscbut. Scbagai jawaban untuk mcmccahkan 

pcrmasalahan di atas penulis membuat konsep model pembelajaran teknik dasar voli 

forehand dan voli backhand berbasis integrated training/ CPS bagi pctcnis junior usia 8- 
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12 tahun. Rancangan penclitian ini merupakan tindak lanjut (Joi/ow 11p) dari penelitian 

yang sudah dilakukan sebclumnya dengan judul: l'engembangan Model Latihan Gcrak 

Dasar Forehand Graundstrcke dan Backhand Groundstroke Mclalui Action Methods Bagi 

Anak Usia 8 - !2 Tahun. Dcngan roadmap penclitian ini diharapkan akan semakin 

memperjclas fokus kajian penelitian sclanjutnya dalam pcrmainan tenis lapangan. Umuk 

melihat kcunggulan konsep itu sccara jclas maka penutis membuat analisis SWOT sebagai 

berikut: 

Tabel I: Analisis SWOT Produk Model Pcmbclajaran Tcknik Dasar Voli Forehand dan 

Voli Backhand Tenis lapangan Dcrbasis Integrated Training/CPS 

S\VOT Analisis Tcnlang Model Pembelajaran Tcknik Dasar Voli Fore/mm/ dan 

Voli Bockhond Tenis Lapangan Berbasis Integrated Trainillg!CPS Bagi l'ctenis 

,Junior Usia 8-12 Tahun 

Kekuatan (Strength) Pendekatan teknik dasar vcli forehand dan voli 

backhand dengan integrated tmmng '"' 
mengintegrasikan aspek pengctahuan dan 

pemahaman. pencrapan tcknik dan taktik, scna 

pengambilan keputusan lebih dalam mengajarkan 

voli forehand dan voll backhand sesuai dengan 

karakteristik permainan tenis yang sebenamya. 

Pendckatan teknik dasar voli forehand dan voli 

backhand dengan tmegrtned ironing ini lcbih mudah 

dilakukan dilakukan oleh petcnis junior karena 

sudah mcmiliki bckal gerak dasar teknik forehand 

dan backhand groundstroke 

Pengajar/Pelatih tcnis lebih mudah dalam mcnyusun 

vanasi formasi untuk mengajar/mclatih vof 

forehand dan voli backhand schingga latihan yang 

diberikan pengajar/pela1ih lebih menantang dan 

menggembimkan bagi anak latih. 

Kelcmahan ( IVeakneJ'l') . 
Peluang/Kescrn pa tan Anak latih dapat mcngintcgrasiken pengetahuan dan 

(Oport1111ity) pemahaman (nspek kognitif). mengcmbangkan skill 

(ketcrampilan) d,a mcrnbiasakan mengambil 
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keputusan dcngan cennat. Kemampuan terscbut 

sangnt dibutuhkan dalam melakukan vcli forehand 

dan voli backhand dalam pcrmainan ten is. 

Menimbulkan kcgembiraan dan keceriaan bagi anak 

latih karena formasi latihan yang disajikan oleh 

pcngajar/pclatih mcnjadi lebih variatif dan tidak 

monoton. 

Terhindar dari kejenuhan berlatih voliforehand dan 

voli backhand, serta frustasi dalam bermain tenis. 

Ancaman (Threats) 

Benitik rolak dari terar belakang masulah dun mengucu pada analisis SWOT di 

atas penulis ingin melakukan penelitian yang bcrjudul: l'engcmbangan Model 

Pcmbclajaran Tcknik Dasar Voli Forehand dan Voli Backhand Tcnis Lapangan Berbasis 

Pendekatan "lmegrated Trail1ing/CPS' Bagi Petenis Junior Usia 8-12 Tahun. Dari 

rancangan penclltian pengembangan ini diharapkan tcknik dasar voli forehand dan voli 

backhand akan dengan mudah dipelajari dan dikuasai olch anak latih khususnya petenis 

junior usiu 8-12 tahun. 

A. Rumusan Masalah 

Bcrdasarkan latur bclakang masalah scbagaimanu diuraikan di atas maka rumusan 

masalah pada penclitian ini adalah: 

I. Bagaimana mcngembangkan model pembclajaran teknik dasar voli forehand dan voli 

backhand tenis lapangan berbasis pendekatan ·· integrated training/CPS., bagi pctenis 

junior usia 8-12 tahun." 

2. Bagaimana efektifitas model pcmbelajaran tcknik dasar voli forehand dan vof 

backhand tenis lapangan bcrbasis pcndckatan integrated training/CPS bagi pctenis 

junior usre 8-12 tahun. 

ll. Tujuan Penelitiun 

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengembangkan model pcmbelajuran teknik 

dasar voti forehand dan voli backhand ten is lapangan bcrbasis pcndekatan " inlegrated 

training/CPS., bagi pet en is junior usia 8-12 tahun. 
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C. Manfaat Pcnclitian 

1.Mcnambah rcfercnsi pcnelitian cabang olahraga tcnis lapangan. 

2.Menghasilkan produk "model pcmbelajaran teknik dasar voli forehand dan voli 

backhand tenis lapangan bcrbasis pendekatan ·· imegrated training/CPS·· bagi pctenis 

junior usia 8-12 tnhun. 

3. Mcnguji data sccara empiris cfektifitas model pcmbelajaran teknik dasar voliforehand 

dan voli backhand tenis lapangan bcrbasis pendekatan "integrated training/CPS" bagi 

pct en is junior usia 8-12 tahun. 

4. Hasil pcnelitian ini dapat dijadikan wawasan di dalam mengembangkan model 

pcmbclajaran/pclntihan teknik-tcknik lain (service, smash, passing l"hot, dan lain-lain) 

dalam permainan tenis lapangan. 

5. Bagi lembaga-lcmbaga pcndidikan dan masyarakat, hasil penclitian ini diharapkan 

dapat menjadi mnsukan sebagai panduan di dalam membina dan mengembangkan tenis 

lapangan khususnya pada pengembangan model-model pcmbclajaran/pcla1ihan teknik 

tingkat lanjut bagi petenis senior/advanced. 

6. Model yang sedang dikembangkan melalui pcnclhlen ini dapat dijadikan sebagai 

prototype untuk pcngembangan model-model pcmbelajaran teknik tingkat lanjut 

(advanced teckniquess bagi pctcnis senior dan petcnis prcstasi (ad1•a,1ced) 
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BAB II 
TlNJAUAN PUST AKA 

Dalam upaya penanaman, pemahaman, pengcmbangan, dan peningkatan kcterampilan 

tcknik dasar dalam pemminan tcnis tapangan perlu diadakan langkah-langkah inovasi 

pendekaran pembelajaran. Salah satu di antaranya adalah diterapkannya model pcmbelajaran 

yang tepat dan relevan dengan tingkat kemampuan anak latih Pemilihan dan pcnggunaan 

model pembelajaran yang tepat bertujuan agar materi pelatihan/pcmbelajaran dapat mudah 

dipahami dan dikuasai oleh anak latih secara maksimal. Ila] tersebut mcrupakan salah saru 

upaya yang harus selalu dilakukan oleh pengajar/pelatih pada saat melakukan pembelajaran. 

Untuk itu. perlu dikembangkan model pembelajaran yang lcbih efekrif dan efisicn. sesuai 

dcngan tumutan dan karakteristik cabang olahraga yang diajarkan/dilatihkan maupun tingkat 

kemampuan anak yang dilatih. 

I. Hakikat Pcngembangan Model 

Pcngenian pengembangan dalam arti umum adalah pcnumbuhan dan perubahan 

yang terjadi secara bcnahap, sedangkan pcngcnian model adalah suatu konsep pola yang 

sating berkaitan dan menggambarkan scbuah pola pikir dari berbagai tinjauan teoretis 

atnu konsep schingga dapat mcnggambarkan struktur dari variabel-variabel atau 

pcmtasalahan pennasalahan yang diteliti pola atau bentuk yang lebih efcktif dan cfisien di 

dalam rnencapai tujuan yang pada umumnya dituangkan dalam gambar ataupun alur. Ada 

tiga model pcngcmbangan dalam bcrbagai ragam penelitian pengembangan. yaitu (1). 

Pengembangan proscdural yaitu suatu proses penelitian pengembangan dengan lebih 

mengarah pada metode dcskriptif mengacu pada langkah-langkah arau prosedur yang 

harus ditcmpuh untuk menghasilkan produk (2). Pcngembangan model konseptual adalah 

model yang bersifat analitis, yang mcnyebutkan komponen-komponen produk. 

menganalisis komponen secara rinci dan menunjukkan hubungan antar komponcn yang 

akan diPkembangkan (3). Pengembangan model teoritik lebih menekankan kepada model 

yang menggambarkan kerangka berpikir dengan tecri-reori yang rclavan dengan didukung 

data cmpirik. 

2. Modrl-Model Pengcmbangan 

Dalam penelitian pengcmbangan terdapat bermacnm macam model pcngembangan di 

mana masing-masing model mcmiliki karaktcristik yang berbeda-beda. Namun di antara 

bcrbagai macam model penclitian pengembangan terscbut memiliki tujan yang sama 

yaitu mcnghasi\kan suatu produk yang merupakan bcntuk dari hasil. ataupun pcrubahan 
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dari produk lama dengan tinjauan lebih baik dari hasi! produk yang terdahulu. Bebcrapa 

macam model pcnelitian pcngcmbangan tcrsebut adalah disampaikan bcberapa model 

pengembangan 

Menurut Endang Mulyatiningsih (2012: 161), penelitian dan pengembangan benujuan 

untuk menghasilkan produk baru melalui proses pengembangan. Kegiatan penelitian ini 

memerlukan bcberapa mctodc dalam proses pcngembangan produk, antara lain jcnis 

penclitian survci dengan eksperimcn atau action research clan evaluasi.Dalam penelitian 

pengcmbangan tcrdapat bennacam macam model pcngembangan di mana masing-masing 

model memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun di antara berbagai macam model 

penclitian pcngcmbangan tcrsebut memiliki tujan yang sama yaitu mcnghasilkan suatu 

produk yang merupakan bentuk dari hasil, ataupun perubahan dari produk lama dcngan 

tinjauan lebih baik dari hasil produk yang terdahulu. Datam bcbcrapa kajian pustaka 

terdapat model-model penelitian dan pengcmbangan sistem pembclajaran, di antaranya: 

a. Model 40 

Model 40 mcrupakan singkatan dari Define, Design, Development, and Dissemination 

yang dikcmbangkan olch Thiagarajan (1974) dalam Endang Mulyatiningsih (2012: 

195). Adopun tahapan pengcmbangan dari model ini. antara lain: 

I). Define (Pendcfinisian) 

Pada tahap ini dilakukan un\uk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarnt 

pengcmbangan. Sccaru umum. pendcfinisian ini dilakukan untuk analisis 

l..ebutuhan pengembangan. syarat-syarat pcngembangnn produk yang sesuar 

dcngan kebutuhan pengcmbangan. dan model pcngcmbangan yang cocok 

digunakan. 

2). Design (pcrancangan) 

Tahnp ini pencliti sudah mendesain produk awal atau mncangan produk 

bcrupa model-mode! latihan/modcl-model drill tcnis lapangan sesuai dcngan 

tingkntan usia anak. Pada konrcks pengembangan pada tahap ini dilakukan untuk 

mcnyusun model-model latihan yang scsuai dcngan tingkat kccakapan anak usia 8 

- 12 tahun. 

3). Development (pengembangan) 

Pada tahap ini tcrdapat dua kegiatnn. yaitu: memvalidasi atau menilai 

kclayakan rancangan produk yang akan dikembangkan don kegiatan uji coba 

rancangan produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Pada saut uji coba ini 

dicari data respon, rcaksi, atau komcntar dari sasaran pengguna model. Hasil uji 

9 



coba digunakan untuk memperbaiki produk, setclah produk diperbaiki kemudian 

diujikan kcmbali sampai mcmpcroleh hasil yang efektif. 

4). Disseminate (pcnyebarluasan) 

Pada tahap ini tcrdapat tiga kcgiatan, yaitu: validation /esting, pockagmg. 

diffusion am/ odoption. Setelah dilakukan validation testing pada tahap 

pengcmbangan dan menunjukkan hasil yang efcktif, selanjutnya ditakukan 

packaging (pengemasan) dan diffuuon and adaplion. 

b. Model ADDI£ 

Model ADDIE (Analysis, Design. Dewlopmenl or lmplememation. and 

Evaluation) dikembangkan o!eh Dick and Carry (1996) da!am Endang Mulyatiningsih 

(2012: 200). Adapun tahapan dari model ADDIE. yaitu: 

1 ). Analysis 
Kegiatan utama adalah menganalisis perlunya pengembangan produk baru dan 

menganalisis kclayakan dan syarat-syarat pengembangan produk baru. 

2). Design 

Kegiatan ini merupakan proses sistematik yang dimulai dari menetapkan tujuan 

latihanlpembelajaran, merancang skenario atau kegintan latihan, merancang 

pcrangkat pcmbclajaran/pclatihan. mcrancang matcri pcmbelajaranlpelatihan dan 

instrumenpenilaian hasil !atihan. 

3). Development 
Pada tahap ini telah disusun kerangka konseptual pcnerapan produk baru. Oa!am 

tahap development ini. kerangka yang masih konscptual tersebut dircalisasikan 

menjadi produk yang siap diimplcmentasikan. 

4). lmplemenra1ion 

Pada tahap mi diimplementasikan rancangan dan metode yang telah 

dikcmbangkan pada situasi nyata yaitu di kclas/lapangan. Selama implemcmasi 

produk yang tclah dikembangkan diterapkan pada kondisi yang sebenamya. 

Sctclah pcncrapan model dilakukan kcmudian dilakukan cvaluasi awal untuk 

memberi umpan balik pada produk berikutnya. 

S). Evaluation 

Hasil evaluasi pada tahap ini digunakan untuk memberi umpan balik kepada pihak 

pengguna produk. Selanjutnya dilakukan revisi sesuai dcngan hasil evaluasi atau 

kebutuhan yang bclum dapat dipcnuhi oleh produk baru tersebut. 
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c. Model Prosedural dari Borg and Gall 

Pengcmbangkan pcnclician yang biasanya digunakan pada bidang pcndidikan 

dengan menggunakan aturan proses beberapa tahapan di dalam proses penelitan 

tcrscbut di antaranya rnenggunakan bebcrapa langkah: (a). Pcngumpulan dan 

infonnasi dnri suatu pennasalahan yang dapat diambil dari obscrvasi, kajian pustaka 

ataupun wawancarn (b). Perencanaan mcliputi mendefinisikan tujuan. untuk 

menenrukan 1UjU11n dari pcnclitian. (c). Mcngembangkan bentuk awal dari produk 

yaitu mcliputi persiapan bahan-bahan scperti pcrangkat pembelajaran, buku 

panduan dan rubrik penilaian. (d). Uji lapangan awal dilakukan dengan wawancara, 

observasi, kuisioncr data dikumpulkan dan kemudian dianalisis, (e). Revis! produk 

utama yang dilakukan berdasarkan saran ataupun masukan dari hasil uji coba 

lapangan uwal.(f). Uji coba lapangan utama. Dipcrolch data kuancitatif dari subjck 

kemudian dikumpulkan dcngan tes awal dan res akhir hasilnya kemudian dievaluasi. 

(g). Revisi produk operasional adalah revisi yang scsuet dcngan saran dari uji coba 

lapangan urema. (h). Uji coba lupangan opcrasionuldcngan wawancara. observasi. 

dan kuisioner(i). Rcvisi produk akhir yaitu adalah rcvisi sepcrti yang disarankan 

oleh hasil uji lapangan opcrasional G). Desiminasi dan lmplemcntasi produk (Borg. 

dkk., 1983, 775). 

3. Hakikat Permainan Tcnis 

Prinsip dusar dari pennainan tenis adalah mcmukul bola mclewati alas net dan 

jatuh kc dalam bidang pcnnainan lawan. Untuk mclakukan pukulan scbaiknya bola di 

arahkan sejauh mungkin dari jangkauan lawan. schingga akan mcmpersulit dalam 

pengembalian bola. Untuk itu. diperlukan pcnguasaan keterampilan gcrak teknik yang 

baik pada seat mcmukul bola. Dcngan kata lain. pada sear memukul bola mcnurut 

International Tennis Federation (1998: 45·50), seorang petenis harus: (a) mencurahkan 

perhatinn dengan seksamu tcrhadnp bola yang dipukul. (b) mcmpunyai gerak kaki (!001 

work) yang rapi. tcratur. dan efektif, (c) memiliki tingkllc kescimbangan yang baik. (d) 

mempunyai kcmampuan mengontrol ayunan pukulan raker, (c) mempunyai kcmampwm 

mengontrol pcrmukaan raket. dan (I) memiliki kernampuan untuk selalu berkonsentrasi. 

Douglas (1992: 28-29) menyatak.an bahwa teknik pukulan dalam pcnnainan renis 

pada dasamya dapat dibagi mcnjadi 3 macam gerakan yang sangat mcndasar. yaitu (1) 

groundstrokes gcrakan dasamya adalah mcngayun {swing), (2) volley gcrakan dasamya 

adalah memblok (block or punch). serta (3) servis dan smash dasamya adalah mclempar 

(swmg). Pukulan groundstrokes. voltey, dan scrvis mcrupakan jenis tcknik pukulan dasar 
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yang umumnya diajarkan penama kali pada petenis. Dalam pennainan tenis kurang lebih 

95% menggunakan teknik servis, groundstrokes dan volley. Mcnurut Hohm dan Klavora 

di antara ketiga teknik pukulan dasar di atas, kira-kira 47 % teknik groundstroke 

forehand dan backhand di!akukan selama pcnnainan, 32 % mcnggunak.an vo!i forehand 

dan voli backhand. 20% menggunakan pukulan servis, serta I % sisanya menggunakan 

teknik pukulan yang lain (Crespo, 2007:4). 

Dari pendapat tersebut dapat ditarik makna bahwa betapa pentingnya kcberadaan 

pcnguasaan ketiga teknik tersebut dalam pennainan tenis lapangan. Oleh sebab itu dalam 

mengajarkan ketiga teknik dasar tersebut (servis, groundstroke forehand dan backhand. 

voli forehand dan backhtmd) harus dilakukan secara benar dan dengan menggunakan 

pendekatan pengajaran yang tepat. 

4. Hakikat Teknik Dasar Pukulan Voli (Voli Foretumd dan Voli Backlwmf). 

Pukulan voli dalam pennainan tenis lapangan adalah pukulan yang dilakukan 

sebelum bola memantul di lapangan dan dalam posisi menguntungkan untuk menyerang 

atau mematikan lawan. Gerak dasar voli baik voli forehand dan voli backhand adalah 

gerakan memblok (block atau punch). schingga tidak memerlukan ayunan dalam 

memukul bola. Elemen gerak dasar dalam melakukan voli forehand dan voh backhand 

terdiri dari 4 tahap. yaitu: (a) posisi �iaplready position, (b) ayunan ke 

belakanglbackswing, (c) ritik kontak dengan bola/poi111 of contack, serta (d) gerak ikutan 

(follow through/). 

Pukulan voli pada umumnya terjadi di daerah dekat net (kurang lebih 2-3 meter 

dari net). Menurut Lardner (1994: 62) Pukulan voli mcrupakan salah satu tcknik dasar 

bennam tenis lapangan yang apabila dilatih dengan intensif maka tekruk pukulan ini 

dapar dikuasai dcngan baik. Lcbih lanjut Lardner mengatakan bahwa jika pukulan voli 

ini dilakukan dengan penuh keyakinan maka dapat dipcrgunakan scbagai sa!ah satu 

senjata (weapon) dalam bermain tenis lapangan. 

Ada dua jenis pukulan voli yang digunakan dalam permainan tenis, yaitu: voli 

forehand dan voli backhand Narnun demikian dalam kenyataannya pukulan ini 

merupakan pukulan yang paling su!it untuk dikuasai.khususnya bagi anak latih yang 

baru bclajar bermain tenis. Hal ini discbabkan untuk dapat mcnguasai reknik pukulan 

vcli mi mcmcrlukan konsentrasi ekstra dan reaksi yang cepat yang pada umumnya 

belurn dimiliki olch anak latih tingkat pcmula. Gerakan dalam melakukan pukulan 

volley (forehand dan backh{lnd) harus dilakukan dengan lebih agresif dan menutup 

sudut-sudut !apangan. Bola yang di voli harus mcnckan lawan sehingga tidak ada 
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kesempatan lawan me!akukan pukulan terobosan (passing shoo!). Teknik pukulan 

voli ini pada umumnya dilakukan untuk mempersernpn jarnk di antara dua 

pemain. Menurut Hsiao-Wen Chao dkk., (2008: 534), dalam mclakukan pukulan 

vol! dibutuhkan kcmampuan antisipasi. keccpatan rcuksi, dan kecepatan gerak 

untuk mcndapatkan pukulan voli yang baik. 

Berdasark:m rcspcn kemampuan rnotorik. tcknik pukulan voliforehand dan voli 

backhand dapat diklasifikasikan dalam "kcterampilan terbuka" (open skill). 
Keterampilan tcrbuka ialah keterampilan di mana lingkungan selalu berubah-ubah 

atau sukar diprcdiksi sebelumnya, sehingga sr pelaku/petems tidak dapat 

merencanakan secara cfcktif rcspon yang serasi. Misalnya, dalarn pelaksanaan teknik 

voli forehand dan voli backhand dalam perrnainan tenis, pemain 

dipcngaruhi oleh beberapa faktor. di antaranya: tingkat kernampuan lawan, 

pcnempatan bola lawan, lintasan bola (ball trajecfory) dari !awan, kecepatan dan arah 

angina, sinar matahari. dan lain-lain. Dengan demikian model-model Jauhan yang 

dibcrikanpun juga harus disesuaikan dengan lingkungan yang sukar diprediksi 

scbclumnya (bersifat open skill atau open ft·a111i11g). 

S. Hakikat Pendekatan Integrated Trai11i11g!CPSJ Dalam Pembelajaran 

Anak didik/anak latih secara alamiah bcrkembang secara terpadu, maka 

diperlukan suatu pembclajaran yang terpadu/tcrintegrasi untuk membantu pcrkcrnbangan 

anak secara benar. Aspck intclcktual, sosio-emosional, dan fisik anak harus dikcmbangkan 

pada waktu bersarnaan. Melalui proses pembelajaran terpadu anak dilatih untuk bekerja 

sama, berekreasi. dan bcrkolaborasi dengan tcman sejawatnya ataupun pcngajar/pelatih 

dalam mengembangkan ilmu maupun mcmccahkan masalah-masalah yang dihadapi 

(Chatzipanteli dkk., 2014: 2-4). 

Pcmbelajaran terpadu (integrated /earmng) merupakan sebuah wacana yang sudah 

diimplikasikan beberapa tahun bclakangan ini. Kcbcmdaan pembelajaran terpadu 

memberikan angin segar pada kcrangka berpikir para pcngajar/pelatih dalam melakukan 

inovasi pembclajaran.lpelatihannya. Pcmbclajaran terpadu itu scndiri merupakan suatu 

model pembelajaran yang mcmbawa pada kondisi pembelajaran yang rclevan dan 

bcrmakna untuk anak didik/anak latih. Pembalajaran tcrpadu merupakan media 

pembelajaran yang secara efektif mcrnbantu anak didik untuk belajar secara terpadu 

dalarn mencari hubungan-hubungan dan ketcrkaitan antara apa yang tclah mcrcka kerahui 

dcngan hal-hal baru atau informasi baru yang mereka temukan dalam proses 

pcmbclajaran baik pcmbclajaran tcori maupun praktik. Dcngan dcmikian dalam proses 
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pembelajarannya mengembangkan kemampuan kognitif, psikomotorik ,serta kecerdasan 

bcrfikir/psikologi secara tcrintcgrasi. 

Pcmbelajaran terpadu sangat mcmperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan 

pcrkcmbangannya yang holistik dengan melibatkan sccura aktif dalam prose.'. 

pembelajaran baik fisik maupun cmosionalnya. Untuk itu aktivitas yang drberikan 

meliputi aktif mencari, menggali. dan mcncmukan konsep serta prinsip keilmuan yang 

holistik. bermakna, dan otentik sehingga anak didik dapat menerapkan perolehan belajar 

untuk mcmccahkan masalah-masalah yang nyata di dalam kehidupan schari- hari. 

Pembclajaran terpadujuga menekankan integrasi bcrbagai aktivitas untuk mengeksplorasi 

objek. topik. atau tema yang mcrupakan kcjadian- kejadian, fakta, dan pcristiwa yang 

otentik. 

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pembclajaran tcrpadu 

adalah upaya mcmadukan berbagai matcri belajar yang berkaitan. baik da!am satu 

displin ilrnu maupun antar disiplin ilmu dengan mernadukan aspek kognitif, 

motorik/psikomotor, kecerdasan/psikologi para siswa, sehingga proses belajar anak 

mcnjadi lebih bennakna dan mcnycnangb.an bagi anak didik. 

6. Pendekatan flltegrtlled Trai11i11g!Cog11itfre, Psycology, and Ski/Lr (CPS) Dalam 

Pcmbelajaran Voli Forehand dan Voli Backhand 

Integrated learning merupakan pendekatan belajar mengajar yang memperhatikan 

dan mcnycsuaikan dengan tmgkat penumbuhan dan pcrkcmbangan anak didik 

(devetopmematty appropriate practical). Pendekatan yang berangkat dari teori 

pcmbclajaran yang menolak sistem pemberian drill (drill-system) sebagai dasar 

pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak didik. Pcndekatan pembelajaran 

dcngan model integrated traininglintegrared learning ini dalam mempelajari suatu 

keterampilan gcrak tidak dilakukan dengan menggunab.an pendekatan 

konvensional/pembclajaran dcngan sistem sepeni robot) (Unierzyski, Piotr dkk .. 2007: 3). 

Dalam mempelajari keterampilan gerak (volifurehand dan voli backhand) pendekatan ini 

dilakukan melalui pcmikiran kritis dalam membuat keputusan disesuaikan dcngan 

karakteristik pennainan yang sebenarnya. Dengan pendekatan pembclajaran ini 

membiasakan anak didik/anak latih memiliki keccrdasan intckktual dalam mengambil 

keputusan tanpa menunggu komando/perintah dari pengajar/pelatih. 

Dalam pcngajaran tcnis lapangan khususnya dalam mengajarkan tcknik vch 

forehand dan voli backhand. proses pengajaranlpelatihannya pada tahap awal dilakukan 

dengan mcmberikan penjelasan tentang teknik dasar voli forehand dan voli backhand 
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(memberi bekal pengetahuan dan pemahaman secara \eoritik terlebih dahulu kepada anak 

didik untuk mcngcmbangkan aspek kognitrfnya. Untuk menguatkan bekal teori yang tclah 

didapatkan, selanjutnya nnak didik ditugaskan untuk mengamati/ melihat video 

pembelajaran teknik voliforehand dan voh backhand. Sctclah pcngamatan terhadap video 

tutorial voliforehand dan voli backhand dilakukan anak didik. kemudian peogajar/pelanh 

mcmperagakan/mendemonstrasikan tcknik pukulan voli forehand dan vol i backhand 

kepada anak didik/anak latih agar mendapat penguatan pcngctahuan dan pemahaman 

tentang kedua teknik pukulan tcrscbut. Dengan demikian dari tahapan ini (penjelasan teori 

tekmk dasar voli, mengamati video tutorial voli forehand dan voli backhand. serta 

peragaan teknik voli) anak didik sudah memihki pcngctahuan dan pemahaman yang 

memadai tentang pukulan voli forehand dan voli backhand. Pembelajaran selanjutnya 

untuk mengasah kemampuan motorik (skill) anak didik diberikan drill-drill yang 

bervariast untuk melakukan voli forehand dan voli backhand Drif/ yang diberikan oleh 

pcngajar/pelatih divariasikan scsuai dengan situasi bcrmain tenis lapangan yang 

sebenamya. Pada saat anak didik melakukan teknik voli forehand dan voli backhand 

diobscrvasi untuk melihat keccrdasun anak didik dalam mcngambil keputusan terhadap 

pukulan voli yang dilakukan. Secara rinci implcmentasi pendekatan integrated 

training/CPS dilakukan mclalui tahapan-tahapan scbagai berikut: 

a. Tahap I: anak didik/anak latih pertama kali diberikan penjelasan (bckal pengetahuan 

teoritik) tentang tcknik vol iforelumd dan voli backhand. Dengan dcmikian anak didik 

akan mendapatkan beka! pengetahuan tentang teknik voliforelwnd dan voh backhand 

(aspek kognitif). 

b. Tahap 2: setelah mendapatkan pengetahrnm/pemahaman tentang tcori voli forehand 

dan vo]i backhand sclanjutnya anak didik ditugaskan untuk melihat/mcngamati video 

instruksional vou forehand dan voli backhand yang ditunjukkan oleh pengajar/pelatih. 

c. Tahap 3: pengajar/pclatih mernperagakan/mcndemonstrasikan teknik pukulan voli 

forehand dan voli backhand kepada anak didik/anak latih agar mendapat penguatan 

pengetahuan dan pemahaman dari kcdua tcknik tersebut. 

d. Tahap 4; selanjutnya pcngajar/pelatih memberikan model-model latihan/drill untuk 

mclatih vo!iforehand dan voli backhand. Drill yang diberikan didesain scsuai dcngan 

karakteristik permainan tcnis yang sebenamya. Tujuan latihan pada tahap ini 

merupakan bagian dari pcngcmbangan kemampuan motorik/kctcrampilan anak latih. 

e. Tahap 5: Pada saat anak latih melakul-..an voliforehanddan voli backhanddiobservasi 

untuk melihat tingkat kcccrdasan anak latih dalam mengambil keputusan scsuai 
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dcngan kualitas bola yang diumpankan oleh pengajar/pelatih. Obscrvasi dilakukan 

dengan mcnggunakan rubrik peni!aian voli forehand dan voli backhand yang telah 

disusun sebclumnya. Tujuan latihan pada tahap 5 adalah untuk melihat kemampuan 

anak didik dalam pengambilan keputusan sccara tcpat dalam mc!akukan voliforehand 

dan voli backhand (aspek psikologi). 

Mclalui tahapan-tahapan pengajaran mclalui pcndckatan imegrcued trammg!CPS 

inilah diharapkan akan didapatkan model pengajaran yang lcbih menyenangkan dan 

menggembirakan bagi anak !atih. Dengan dernikian akan semakin mcmacu tercapainya 

tujuan latihan (goal selling) yang diharapkan dalam mengajarkan teknik voli forehwul 

dan voli backhand. 

7. Tahap Latihan Bagi Anak Usia 8-12 tahun 

Tahap latihan dasar bagi pcmula (8-12 tahun) untuk setiap cabang olahraga tidak 

sama. Kapan dan usia berapa yang paling tepat untuk memulai latihan yang sistematis dan 

ideal sukar untuk dijawab. Kenyataan menunjukkan bahwa cabang olahraga renang 

terbukti menghasilkan juara dari anak-anak yang berlatih secara sistematis scjak usia 9 

tahun dan mcncapai prestasi puncak pada usia IS tahun. Demikian pula dapat di!ihat para 

pctenis profesional dunia pada saat ini mencapai prestasi puncak sekitar usia 24-27 tahun 

(rnta-rata usia lop rank 100 ATP) dan para petenis tersebut sudah mulai bcrlatih tcnis 

secura tcratur sejak usia 8 tahun. Bahk.an sebagian besar pemain tenis sudah mulai 

memegang rakct jauh scbclum usra 8 tahun 

( hups //www. arptour comle 11/rankings/singles). 

Balyi (2012: 2) mengcmukakan bahwa tcrdapat tahapan anak-anak untuk 

beraktivitas di dalam berolahraga yang disesuaikan dengan pertumbuhan usia yaitu: usia 

6 tahun adalah usia saat anak mulai beraktivitas (start acliv1ety), usia 6-8 tahun adalah usia 

pcngayaan gerak atau pemberian dasar gerak (fundamental), sedangkan usia 8-11 tahun 

adalah tahapan belajar untuk awal usia latihan (learn /0 rram) kcmudian usia l l-15 tahun 

merupaJ...an usia untuk masuk proses berlatih (train to train) sehingga pada tahapan 15-21 

tahun adalah mcmasuki tahapan berladh untuk kornpetisi (train 10 compele) dan mcmasuki 

usia 19 tahun ke atas untuk lakr laki, l 8 tahun kc atas untuk perempuan masuk dalam 

tahapan latihan umuk mcraih kcmcnangan (1rai1110 win). 

Dcrdasarkan uraian di atas usia dasar 6-12 tahun usra yang tepat seorang anak untuk 

bcrlatih olahrnga sebagai dasar menuju pada proses pada tingkatan latihan. Hal inilah yang 

sering disalah artikan oleh pelatih. Padahal usia dasar juga merupakan berpotensi di 

16 



dalam menumbuhkan potensi jasmani anak yang pada akhrrnya juga merupakan pondasi 
dasar anak untuk mcmudahkan mcmpelajari olahraga ketika di usia rernaja. 

Latihan pada tingkat dasar atau pemula ini memiliki beberapa tujuan, di amaranya: 

a) menumbuhkan rasa senang berolahraga. b) mengembangkan kemampuan fisik, c) 

penguasaan teknik dasar, d) memberikan pcngalaman bennacam-macam gerak yang 
berbeda-bcda, serta c) menanamkan kcbiasaan sikap mental yang baik. seperti: disiplin, 
keeranian. konsentrasi, ketekunan, semangat. kejujuran. dan lain-lain. 
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BAB Ill 
METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam pene)itian pengcmbangan ini diambil 

dari model penelitian Sugiyono (2012: 298). Tahapan yang ada dalam proscdur pcnclitian 

mi disesuaikan dengan langkah-Jangkah pengcmbangan 40 menurut Endang 

Mulyatiningsrh 2012: 195). Adapun tahapan yang dilalui da!am proscdur peneliuan 

pengembangan ini adalah sebagai bcrikut: 

I. Tahap Define 

a. Latar Belakang masalah 

Tahap ini dilaksanakan untuk mencan sumber-sumber pennasalahan dan 

pokok pcrsoalan utama yang selama lni menjadi kendala/hambatan dalam 

mclatih/mcngajar tcknik voli forehand dan vo!i bac.khand bagi pecenis junior usia 

8-12 tahun. Selama ini latihan/dril/ yang diberikan untuk melatih gerak dasar 

teknik voli forehand dan voli backhand bersifat monoton dan se\alu sama untuk 

segala tingkatan usia mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Bagi petems 

junior usia 8-12 tahun) dalam melakukan pukulan voli forehand dan voli 

backhand dengan teknik yang benar menga!ami kesulitan. Dampaknya pukulan 

voli (forehand dan backhand) yang dilakukan sering keluar lapangan maupun 

menyangkut di net. Pada tahapan ini sekaligus dipergunakan untuk melakukan 

analis,s kcbutuhan. Kebutuhan pada saat ini perkumpulan tenis maupun sekolah 

tenis Di Daerah lscimewa Yogyakarta khususnya dan di Indonesia umumnya 

tcmyata sangat mcmcrlukan pcndekatan model pcmbclajaran untuk 

rncngajarkan/mclatihkan tcknik dasar voliforelwnd dan voli backhand yang sesuai 

dengan kcmampuan anak usia 8 - 12 tahun. 

b. ldcntifikasi Masalah 

Analisis pennasalahan melalui identifikasi masalalah ini dimaksudkan untuk 

mcngctahui sebcrapa pcnting dipcrlukannya pendekatan model pcmbclajaran untuk 

melalih/mengajarkan teknik dasar voli forehand dan voli backhand yang sesuai 

dengan tingkat kemampuan anak usia 8-12 tahun. Langkah identifikasi masalah ini 

dipcrlukan untuk menanggulangi permasalahan yang selama tru dialami oleh 

perkumpulan atau sckolah tcnis dalam membcrikan model-model latihan untuk 

mengajarkan/melatihkan ccknik voli forehwul dan voli backhand. Hal mi dapat 
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dilakukan melalui obscrvasi, kuisioner dan wawancara personal dengan pe!atih di 

perkumpulan tenis maupun sekolah tenis di Provinsi Daerah lstimewa Yogyakana. 

2. Tahap Design 

Tahap ini berupa perencanaan, yaitu: idc pcmbuatan desain atau model 

pembelajaran berbasis pcndckatan integrated traini11g/CPS yang relevan dengan 

tingkat kemampuan anak usia 8 - 12 tahun. Sctelah tersusun model pembelajaran 

secara metodis dan sistematis (berbasis pendekatan integrated training/CPS), 

selanjutnya peneliti berkonsultasi dengan ahli (experl) pcngcmbangan model-model 

latihan cabang olahraga tenis lapangan, dosen pengampu Mata Kuliah Tenis 

Lapangan, pelatih tcnis di perkumpulan maupun sekolah tenis, mencari sumber dari 

buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan maupun sumber dari media elektromk 

scpcrti: you rube, website, dll .. 

3. Tahap Development 

a. Pcngcmbangan model pembelajaran teknik dasar vo!iforehand dan voli hackJumd 

berbasis pendekatan mregrated /raining/CPS 

Tahap awal dalam pengembangan model pcmbclajaran teknik dasar voli 

forehand dan voli backhand berbasis pcndekatan inlegrmed trammg/CPS 

dilakukan melalui 5 tahapan. Tahapan pengembangan modcl-pcngajaran dimulai 

dari: 

I) Tahap [: anak didik/anak latih pertama kali dibcrikan pcnjelasan (bekal 

pengetahuan teoritik) tcntang teknik voli forehand dan voli backhand. 

Dengan demikian anak didik akan mendapatkan bekal pengetahuan tentang 

tekmk voliforehand dan voli backhand (aspek kcgnitif). 

2) Tahap 2: sctclah mendapatkan pengecahuanlpemahaman tcntang tcori voli 

forelwnd dan voli backhand selanjutnya anak didik ditugaskan untuk 

melihat/mengamati video instruksional voli forehand dan voli backhand 

yang ditunjukkan olch pcngajar/pelatih. 

3) Tahap 3; pengajar/pclatih mcmperagakan/mendemonstrasikan tcknik 

puku!an voli forehand dan voli backhand kepada anak didik/anak latih agar 

mendapat pcnguatan pengctahuan dan pemahaman dari kcdua tcknik 

terse but. 

4) Tahap 4: selanjutnya pcngajar/pclatih mcmbcrikan model-model latihan/dn/1 

untuk melatih voli forehmul dan voli backhand. Drill yang diberikan 

didesain sesuai dengan karaktcristik pcrmainan tenis yang sebenamya. 
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Tujuan latihan pada tahap ini merupakan bagian dari pengembangan 

kcmampuan motorik/kctcrampilan anak latih. 

5) Tahap 5: Pada saat anak latih melakukan voli forehand dan voli backhand 

diobscrvasi untuk mclihat tingkat kcccrdasan anak latih dalam mcngambil 

keputusan sesuai dcngan kualitas bola yang diumpankan oleh 

pcngajar/pclatih. Observasi dilakukan dengan menggunakan rubnk pcnilaian 

voli forehand dan voli backhand yang telah disusun sebelumnya. Elemen 

gerak dasar teknik voliforehanddan voli backhand yang di observasi terdm 

dari: (a) sikap siap (ready position) dan antisipasi bola, (b) sikap kontrol 

terhadap arah datangnya bola (mengembangkan kemampuan reception skill 

dan projection skill), (c) membentuk sikap ketepatan memuku! bola (poilll 

ofc omac1) pad a saat me!akukan voli forehand dan voli backhand. serta ( d) 

mcmbentuk sikap gerak ikutan (follow through) setclah melakukan voli 

forehand dan voli backhand. Kecmpat clcmen gcrak dasar tcr..cbut 

mcrupakan rangkaian gerak secara utuh dari teknik voli forehand dan voli 

backhand. Tujuan latihan pada tahap 5 adalah untuk melihat kemampuan 

anak didik dalam pengambilan keputusan secara tepat dalam melakukan voli 

forehand dan voli hackhand (aspck psikologi) 

Dcngan dcmikian pada tahap ini sudah didapatkan scpcrangkat produk 

bcrupa model-model pcngajaran untuk mclatih tcknik voli forehand dan voli 

backhand bagi anak usia 8 - 12 tahun. 

b. Validasi dan Revisi 

Setelah model pcmbclajaran teknik dasar voli forehand dan voli backhand selesai 

dikcmbangkan, !angkah berikut yang ditempuh adalah melakukan uji validasi ahli 

materi cabang olahraga tenis lapangan (dosen pengampu MK Tenis Lapangan dan 

pclatih/pcngajar tenis di perkumpulan tenis dan sekolah tenis) dan dilanjutkan 

dengan validasi ahli yang bcrkompeten di bidang penyusunan media pembelajaran. 

Berdasarkan masukan dari validasi kcdua uhli (media dan cabang olahraga tenis 

Japangan) tersebut dilakukan revisi dan penyempumaan terhadap pengembangan 

pembelajaran teknik dasar voli forehand dan voli backhand berbasis pendekatan 

111/egrated training/CPS untuk mclatih teknik dasar voli forehand dan voli 

backhand bagi anak usia 8- 12 tahun yang dikcmbangkan. 
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c. Uji Coba Lapangan 

Uji coba lapangan dilaksanakan dcngan mclibatkan bebcrapa anak latih 

pcrkumpulan atau sekolah tenis yang berusia 8·12 tahun untuk mencoba 

mcnggunakan model pembclajaran teknik dasar voli forehand dan voli backhand 

berbasis tmegrated training/CPS untuk melatih voli forehand dan voli backhand 

yang telah didcsain/dikcmbangkan. Pada tahap uji coba lapangan inL sclain 

melibatkan anak latih juga melibatkan beberapa pelatih dari perkumpulan arau 

sckolah tcnis dimima untuk mengcvaluasi/menilai kclayakan model pcmbclejaran 

tcknik dasar voli forehand dan voli bac:khand berbasis pendekntan integrated 

/raining/CPS yang telah didesain tcrscbut mclalui angkct/kuisioncr yang telah 

disediakan. Tujuan uji coba lapangan ini adalah untuk melihat apakah model 

pcmbelajaran tcknik dasar voli forehand dan voli backhand yang telah 

dikembangkan memiliki kelemahan-kelemahan dalam pclaksanaannya. sena 

apakah model pcmbelajaran tcknik dasar voli forehand dan voli fmckhand berbasis 

pendckatan integrated trwning!CPS yang dikembangkan sudah sesuai dengan 

tingkat kemampuan anak lauh usia 8-12 tahun. Dcngan demikian dari tahapan uji 

coba lapangan ini diharapkan akan diperoleh masukan-masukan maupun koreksi 

dari ahtilexpert tcrkait model pcmbclajaran tcknik dasar voli forehand dan vcli 

backhand yang telah dikembangkan. 

4. Tahap Dessemi11nte 

Pada tahap dessenunase, setelah tahap akhir dari pcngcmbangan model 

pcmbelajaran teknik dasar voli forehand dan voli backhand bcrbasis pcndckatan 

integrated /raining/CPS yang telah dikembangkan tidak ada revisi lagi maka produk 

akhir yang dihasilkan adalah: "model pcmbelajaran tcknik dasar voliforehand dan 

voli backhand tcnis lapangan berbasis pendckatan integrated /raining/CPS bagi 

petcnis junior usia 8-12 tahun". 

Dari rangkaian penjelasan tersebut dapat digambarkan tahapan penelitian yang 

akan dilaksankan sebagai berikut: 
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pcnclitian penelitian ini adalah 
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Gambar I. Alur Prosedur Penelitian dengan moddikasi 
(Sugiyono 2009: 409) 
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ldentifikasi Masalah I - 
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. 
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dan kualitatif (mixed method) dcngan jenis 

Subjek untuk mcngembangkan model pcmbclajaran tcknik dasar voliforehand dan 

voli backhand Lenis lapangan berbasis pendckatan ·· integrated /raining/CPS ·· bagi 

petenis junior usia 8-12 tahun scmua siswa pcrkumpulan atau sekolah tcnis usia 8 - 12 

tahun di Provinsi Daerah [stimewa Yogyakarta. 

B. Subjck Penelitian 

C. Teknik dan lstrumen Pengumpulan darn 

I. Teknik Pengumpulan data 

Pcndekatan yang digunakan dalam penclitian ini adalah pendekatan kuantitatif 



pengembangan (research anti development) model Borg and Gall. Data Kuantitatif di 

dapal dari hasil nilai pre-tes dan post-res Dyer Tennis Test. Koefisien Validitas Dyer 

Tennis Tes/ = 0,85, Koefisien Reliabilitasnya = 0,90. Data kualitatif diambil dengan 

mcnggunakan angkct/kuisioner da.n wawancara. Metode pcnclitian ini bennaksud 

mcnghasilkan produk yang telah diuji dari beberapa tahapan sesuai dengan penelitian 

pcngcmbangan secara proscdural dari Borg and Gall. Dalam pelaksanaanya penclitian 

ini adalah terpusat subjek pelatih petenisjunior usia 8-12 tahun dengan objek petenis 

junior usia 8-12 tahun. 

2. lnstrumen Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian pengembangan model pembelajaran teknik 

dasar volt forehand dan voli backhand tenis lapangan berbasis pendekatan uegrated 

rraimng/CPS bagi petenis junior usia 8-12 tahun menggunakan bcbcrapa tahapan. 

Peneliti melakukan pentahapan sesuai dengan model pcngcmbangan (research and 

tlevelopmem) Borg and Gall dengan 10 langkah dalam model pcngcmbangan. Namun 

terkait denga.n jumlah sampel penelitian pcneliti menyesuaikan dengan jum!ah dan 

keadaan faktual di lapangan terkait dengan keterbatasan jumlah sampel subjek 

pcngembangan sehingga tahapan langkah-Jangkah pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan scbagai bcrikut. 

a. Penelitian pendahuluan (studi pendahuluan) untuk menguak !atar belakang 

pentingnya pennasalahan yang akan di angkat dalam pcnclitian. 

b. Membuat analisis kebutuhan dengan mcnyebar kuisioner/angket kepada responden 

(pelatih atau pcngajar pcrkumpulan/sckolah tcnis usia 8-12 tahun) untuk 

menghimpun masalah dan menganilisis situasi 

c. Pcmbuatan drnft produk awal yang kernudian dikonsultasikan kepada ahli unruk 

dievaluasi. Hasil evatuasi ahli disebut Produk I. Kegiatan evaluasi ahli mclibatkan 

(pakar/ahli dalam pendidikan jasmani dan pakar tenis tapanganlpelatih tcnis. scrta 

pakar dcsain media). 

d. Kegiatan evaluasi kelompok perorangan (uji coba pcrora.ngan) dcnga.n mclibatkan 5 

pelatih tenis lapangan instrumen (kulsroner dan wawancara) 

e. Rcvisi I hasil pcrbaikan yang tclah dikonsultasikan ke ahh (expert). Pada tahap rni 

telah tercapai produk 11 

f. Kegiatan uji coba tahap [ (kclompok kccil} dilakukan dcngan mclibatkan 3 pelatih 

tenis lapangan dan 5 orang anak lauh. lnstrumcn yang digunakan data kuisioner dan 

wawancara. 
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g. Revisi II hasil perbaikan yang telah dikonsultasikan ke ahli (expert). Pada tahap ini 

tclah tcrcapai produk II[ 

h. Kegiatan uji coba tahap II (kelompok besar/uji skala luas) dengan melibatkan sernua 

subyck dari masing-masing perkumpulanlsekolah tenis atau seluruh calon pengguna 

produk pengembangan berjumlah 10 subjek pelatih yang tersebar di Provinsi D!Y 

dan anak latih 25 orang. lnstrumen yang digunakan data kuantitatif pre-test dan 

past-tes, serta kuisioner dan wawancara 

i. Revisi Ill hasil perbaikan yang telah dtkonsultasikan ke ahli (expert). Pada tahap ini 

telah tercapai produk JV (Prociuk akhir model yang telah berhasi! diJ..embangkan, 

yaitu: Model Pembelajaran Teknik Dasar Voli Forehand dan Voli Backhand Tcnis 

Lapangan Berbasis Pendekatan tntegroted Tra11ing!CPS Bagi Petenis Junior Usia 8- 

12 Tahun. Laporan produk akhtr .. Desiminasi {seminar) dan implcmcntasi 

(diperbanyak) untuk dipublikasikan. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang akan dilakukan da!am penelitian pengembangan nu adalah 

sebagai berikut: 

I. Untuk pengujian validitas isi (coment l'a/idiry) Pengembangan Model Pcmbelajaran 

Teknik Dasar Voli Forehand dan Voli Balkhand Tenis Lapangan Berbasis 

Pendekatan Integrated Traning/CPS Bagi Peterus Junior Usia 8-12 Tahun dilakukan 

mdalui penilaian para pekar tenis lapangan (vubjecnve rating experljudgemenr) dan 

dianalisis dcngan menggunakan rumus CVR (Conrenr Validity Ratio): 

I CVR� { (ae-�)I �} 

2 Pengujian Reliabilitas Pcngcmbangan Model Pembelajaran Teknik Dasar Vo!i 

Forehand dan Voli Backhand Tenis Lapangan Berbasis Pendekatan lmegrated 

Tramng!CPS Bagi Pctcnis Junior Usia 8·12 Tahun mcnggunakan rumus Consistency 

Alpha Cronbach. 

3. Untuk mengetahui reliabilitas antar rater touer-sester relwbiluy) mcnggunakan 

Anam-General Mulnfacet Model. 

4. Untuk data kualitatif menggunakan angket/kuisioner dan wawancara. Rcsponden yang 

dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari· (!) ahli maten. (2) ahli media. (3) pelatih 
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perkumpulan atau sekolah tenis, dan (4) anak latih. Hasil penelitian selanjutnya 

dianalisis dan dideskripsikan agar mudah dipahami. 
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BABIV 
HASTL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Tempat dan Subjek Penelilian 

1. Lekas! Pcnclitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lapangan tenis 0111 door FIK Universitas Negeri 

Yogyakarta. JI. Colombo No. I Yogyakarta. Lapangan Tenis Komplek Polri Balapan 

Kota Yogyakarta, Lapangan Tenis Komp!ck Stadion Sultan Agung. Bantul, Lapangan 

Tenis Handayani, Gunung Kidul, dan Lapangan Tenis Alun-Alun Wates. Kulonprogo 

Adapun pelaksanaan pcnchtian dilakukan setiap had Selasa, Ju mat pukul 15.30. ! 7 .00 

WIB, serta Sabtu, dan Minggu pukul 09.00· 12.00 WIB (iadwal latihan di seko!ah 

lenis tersebut) mulai tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 30 September 2019. 

2. Subjck Pcnclitian 

Subjek yang digunakan da[am pcnclitian ini ada[ah Siswa/Anak Latih Junior 

Bcrusia 8·12 Tahun Di Sekolah Tenis Sclahora UNY. Damas Adi Surya Tenis Klub. 

Bantul Tenis Klub, Handayani Tenis Klub, dan Menoreh Tenis Klub berjumlah 25 

mahasiswa yang telah memiliki kemampuan reknik dasar bermain tenis 

B. Deskripsi Dura Penelitian 

Setelah melalui tahapan 4 D (Define, Design, Developmenl. dan De.ueminare) 

beserta langkah-langkah pcngembangan secara mendalam maka hasil pcnelitiannya 

adalah relah berhasil dikembangkan atau dihasilkan Model Pembelajaran Teknik Dasar 

voli Forehand dan Voli Backhand Tenis Lapangan Berbasis Pendekatan "Integrated 

Training/CPS' Bagi Petenis Junior Usia 8-12 Tahun. Secara rinci pengembangan model 

pcmbclajaran yang telah berhasil dikcmbangkan dalam pcnclitian mi ada!ah sebagai 
bcrikut: 

I. Pengembangan Model Pembclajaran Teknik Dasar Voli Forehand dan Voli 

Backlumd Berbasls Pendekatan Cognitive. 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensip tentang pengerahuan 

dan pcmahaman petenis junior usia 8 - 12 tahun terhadap permainan tenis pada 

umumnya dan tcknik dasar vou forehand dan voli backhand khususnya. maka dalam 

pcnelitian ini menggunakan instrumen tes berupa soal pilihan berganda sebanyak 20 

butir. lnstrumen soal pitihan berganda tmulnpte choice) ini sebe!umnya telah 

divalidasikan terlebih dahulu kcpada expert tes, pcngukuran. dan evaluasi. Pemberian 

res ini di!akukan di awal sebelum pcngembangan mode! pcmbelajaran teknik dasar 
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Tunda atau Skor 

"+ ·· (plus) dan skor 3 

Dcskripsi 

Jika pengambilan keputusan selama melakukan voli 

forehand clan voli backhand selalu muncul. 

pengambilan keputusan tepat antara 90 - l 00%. 
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voliforehand dan voli backhand (pre rest) dan di akhir setelah pengembangan model 

pembelajaran teknik dasar vo]i forehand dun voli backhand berbasis integrated 
training/CPS bagi petenis junior usia 8-12 tahun dicobakan ke petenis (post test). 

Pctcnis junior usia 8-12 tahun yang tcrlibat untuk mcngerjakan soal bcrjumlah 

25 petcnis junior di 5 Kabupaten/Kota DIY. Pemberian tcs pilihan berganda di awal 

sebelum pengembangan model dan di akhir sctcluh pengembangan model 

pembclajaran voli forehand dan voli backhand dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mclihat apakah ada pengcndapan pengctahuan dan pcmahanrnn para petenisjunior 

usia 8-12 tahun lerhadap teknik dasar voli forehand dan voli backhand dalam 

pcrmuinun tenis. Tcmyuta dari husil pemberian tcs (pre test dun post tesl) tcrjudi 

peningkatun pengetahuan dan pemuhuman petenis junior usia 8-12 tahun terhadap 

tcknik dasar voli forehand dun voli backhand. Hasil kocfisien rcliubilitus tingkac 

pengetahuan dun pemahamun teknik dasar voli forehand dan voli backhand sebesar 

0,924 (teknik anulisis menggunukan Korclasi Pearson Producr Moment). 

Dan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pcmberiun scal-soal pilihan 

bcrgunda terhadap petenis junior usia 8-12 tahun temyara sangat membantu dalam 

proses pengendupan pengetahuan dan pemahaman petenis terhadap permainan tenis 

pada umumnya dan teknik dasar voliforehand dan voli backhand pada khususnya. 

2. Pengembangan Model Pembelajaran Teknik Uasar Voli Foreluuul dan Voli 

Backhand Berbasis Pcndekatan Psikologi. 

Sctelah metalui berbagai tahapan beserta langkah-langkah pengembangan secara 

mendalam akhimya tclah berhesil dikembangkan 4 lembar pengamatanlobservasi 

teknik dasar voliforehand dan voti backhand berbasis pendckatan psikologi. Adapun 

ke-4 lcmbar pengamatan teknik dasar voli forehand dan vo!i backhtmd adalah 

sebabagi berikut: 

a. Pctunjuk Pengis'ian dan Lembar Pengamatan Pengambilan Keputusan (Decision 

Making) Petenis Junior Usia 8-12 Tahun Pada Saat Melakukan Voli Forehand dan 

Voli Back}wnd Dalam Pcnnainan Tcnis Lapangan 
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b. Petunjuk Pengisian dan Lembar Pengamatan Pelaksanaan Teknik Dasar Voli 

Forehand dan Voli /Jockhand ( Kcmampuan Perception dan Decision) Petenis 

Junior Usia 8-12 Tahun 

forehand dan voli backhand muncul sedikit. 

pcngambilan keputusan tepat antara O - 65%. 

Jika pengambilan keputusan sclama melakukan voli 

"v '· (centang) dan skor 2 Jika pcngarnbilan keputusan sc!ama melakukan voli 

forehand dan voli backhand muncul cukup 

banyak, pengambilan keputusan tcpat antara 66% - 

89%. 
.. - '• (minus) dan skor I 

T and a a tau Skar Deskripsi 

"+'·(plus) dan skor 3 Jika proses pc!aksanaan tcknik dasar voli forehand dan 

voli backhand (keterampilan dalam mcngeksekusi) 
sclalu muncul dan dilakukan cfisien antara 90 - 100% 

mulai dari proses ready position, balance. backswmg. 

poi/II ofcmuack. controll. danfollow throught. 
"v '· (ccntang) dan skor 2 Jika proses pelaksanaan tcknik dasar voli forehand dan 

voh hack hand (keterampilan dalam mengeksekusi) 

muncul cukup banyak dan dilakukan efisien antara 

66% - 89%, mulai dari proses ready position. balance 

bachwing, point of comack, comro/1, dan follow 
throughs. 

" - '· (minus) dan skor I Jika proses pe!aksanaan teknik dasar voli forehand dan 

voli backlumd (keterampilan dalam mengcksekusi) 

muncul sedikit dan dilakukan efisien antara O - 65% 

mulai dari proses ready posruon, balance, backswing. 
poim ofcomack. comroll. danfollow througtu, 



·· v " (centang) dan skor 2 Jika sctclah mcmukul voli forehand dan vcli backhand 

d. Petunjuk Pengisian dan Lembar Pcngamatan Faktor Sikap dan Pcrilaku Petenis 

Junior Usia 8-12 tahun 

Deskripsi 

Jika sctelah memukul voli forehand dan voli backhand 

kcmbali ke postst awa! (cemre mark). selalu 

rnenunjukkan semangat (fighting �pirit) yang tinggi, dan 

bersikap fair p/aylsportif pada saat bennain selalu 

muncul antara 90% - I 00%. 

kembali ke posisi awal (centre mark), sclalu 

menunjukkan semangat (fighting �piril) yang tinggi. dan 

bersikap fair p/ay/sportif pada saat bennain muncul 

cukup banyak antara 66% - 89%. 
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Jika sctclah mernuku! voli forehand dan voli backhand 

Tanda atau Skor Deskripsi 

"+" (plus) dan skor 3 Jika hasil pelaksanaan pukulan (execurwn) voli 

forehand dan voli backhand yang dilakukan efektif 

(memperoleh skor arau mempersulit pengembahan 

lawan selalu muncul antara 900/o- 100%. 

'• v .. (centang) dan skor 2 Jika hasil pelaksanaan pukulan (exec/Ilion) voli 

forehand dan vo!i backhand yang dilakukan efektif 

(memperoleh skor a tau mempersulit pengembalian 

lawan muncul cukup banyak antara 66% - 89%. 

.. - '' (minus) dan skor ! Jika hasil pelaksanaan pukulan (exerntion) voli 

forehand dan votl backhand yang dilakukan efektif 

(memperoleh skor a tau mempersulit pengembal ian 

lawan se<likit muncul antara 0- 65%. 

Tanda atau Skor 

.. +··(plus) dan skor 3 

" - .. (minus) dan skor I 

c. Petunjuk Pcngisian dan Lembar Pengamacan Teknik Dasar Voli Forehand dan 

Voli Backlwnd (Execution dan Feedback) Pctcnis Junior Usia 8-12 Tahun 



kcmbali ke posisi awal (cemre mark). sclalu 

menunjukkan semangat (figl11ing spirit) yang tinggi, dan 

bersikap fair play/sponif pada saat bcnnain sediki1 

muncul antara 0-65%. 

3. Pengcmbangan Model Pembelajaran Teknik Dasar Voli Forel,mrd dan Voli 

Backhand Derbasis Pendckatan Integrated Tmi11i11g!CPS 
Dalam proses pembuatan model pcmbelajarnn teknik dasar voli forehand dan 

voli backhand berbasis pendekatan imegrmed training/CPS ini dipcrlukan analisis 

kebutuhan melalui studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini bcrtujuan untuk 

mengetnhui apakah model yang disusun/dikembangkan benar-benar dibutuhkan 

scbagai model yang tepat dan mudah untuk mengajarkan tcknik dasar voli forehand 

dan voli backhand bagi junior usia 8-12 tnhun. Apabila anatisis keburuhan yang 

dilakukan scsuai dengan yang dibutuhkan pcngajar/pclatih. maka pcmbuatan model 

tersebut layak sehingga dapat dilanjutkan dengan menyusun rencana penelitian. 

a) llasil Studi Pendahuluan 

Hasil studi pendahuluan dcngan mcnggunakan kuisioner dan 

wawancarali11terview yang dilakukan peneliti terhadap pelatihlpcngajar di 

perkumpulan atau sckolah tenis di Provinsi DIY scbagai subjck penelitian tahap 

analisis kcbutuhan. Hasilnya dipero\eh infonnasi tcntang kcbutuhan yang sangat 

urgen untuk mendesain model pembelajaran teknik dasar voli forehand dan voli 

backlumd untuk mcngajar atau melatih khususnya bagi anak usta 8 - l 2 tahun 

berbasis pendekatan i11tegratetl trai11i11g!CPS. Analisis kebutuhan dilakukan dengan 

menggunakan angket dan wawancara terhadap 5 pelatih/pengajar perkumpulan 

tenis/sekolah tenis di DIY. Terdapat 3 pertanyaan mendasar beserta hasilnya untuk 

menggali pendekatan/metodik melatih teknik dasar tenis lapangan yang digunakan. 

yaitu sebagai berikut: (a) Menurut pendapat para pelatih/pengajar diperlukan suatu 

pendekatan/ metode baru tcrutama di dalam mclatih anak khususnya usia 8-12 tahun 

untuk mengajarkan/melatihkan teknik dasar vcli forehand dan voli backhand 

dcngan perscntase 100/o menyatakan membutuhkan dan 90% sangat membutuhkan (b) 

Kemudian pcndapat pelatih/pengajar tenis tcntang dipcrlukannya pcndekatan/model 

latihan teknik dasar voli forehand dan voli backhand yang scsuai dengan 

karakteristik anak usia 8-12 tahun pendapat pe[atih/pengajar menyatakan bahwa 200/o 

mcmbutuhkan dan 80% menyntakan sangat membutuhkan. (e) Pendapat tentang 
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90 

sangat membutuh�an membutuhkan 
0 

JI 

,00 

Apakah Membutuhkan Pendekatan Pengajaran Teknik 
Dasar Voli Forehand dan Voll Backhand bagi Petenis 

Junior Usia 8-12 Tahun 

diperlukannya model pembelajaran tcknik dasar voli forehand dan voli backhand 

berbasis integrated /raining/CPS bagi anak latih usia 8-12 tahun, para pelatih 
mcyatakan 30% menyatakan membutuhakan dan 70% mcnyatakan sangat 

membutuhkan. Berikut disajikan secara lengkap hasil cuplikan studi pendahu!uan 

yang tclah dilakukan dalarn penelitian ini. 

I. Apakah pclatih atau pcngajar perkumpulan tenis/sekolah rents memcrlukan 

suatu pendekalan /mctode baru dalam melatih, khususnya untuk melatih voli 

forehand dan voli backhand bagi anak usia 8-12 tahun. 

Bcrdasarkan basil wawancara dan angket temyata para pelatihlpcngajar 

memerlukan suatu pendekatan/mctode pengajaran baru terutama di da!am melatih 

anak khususnya usia 8-12 tahun untuk mengajarkan/melalihk.an tcknik dasar voli 

forehand groundstroke dan voli backhand dengan persentase 10% menyalakan 

mcmbutuhkan dan 90% sangut mcmbutuhkan. Dl bawah ini disajikan gralik 
histogram dari hasil wawancara dan angket. 

2. Apakah pclalih/pengajar di perkumpulan atau sekolah tenis memerlukan 

model pcndckatan pembclajaran \•oliforeltaml dan voli backlia,ul yang sesuai 

dengan karakteristik anak usia 8·12. 

Dari hasil studi pendahuluan mela!ui wawancara dan angket terhadap 

pengajar/pelatih di perkurnpulan atau sekolah tcnis ternyata didapatkan hasil 

diperlukannya model pendekatan pcrnbelajaran teknik dasar voli forehand dan 

vol i backhand yang sesuai dengan karnkteristik anak usia 8· 12 tahun 20% 

rnenyatakan mcmbutuhl..an. dan 80% menyatakan sangat memhutuhkan. Dari 

hasil tcrsebut dapat digambarkan dalam bentuk grafik histogram di bawah im. 



s.ingat membutuhkJn 

s.angat membutuhkan 
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30 

membutuhk�n 

mtmbutuhkan 

0 

Apakah Membutuhkan Model Pembelajaran Teknik 
Casar Voti Forehand dan Voll Backhand Berbasis 

Pendekatan Integrated training/CPS bagi Petenls Junior 
Usia B-12 Tahun 

70 

Apakah Memerlukan Model Pendekatan Pembelajaran 
Voll Forehand dan Voll Backhand yang Sesuai dengan 

Karakteristik Petenls Junior Usia 8-12 Tahun 

" 
" 
60 

,0 

,0 

0 

60 
" 

,0 

3. Apakah pclatih/pcngajar di perkumpulan/sckolah tents mcmerlukan model 

pembelajaran tcknik dasar voli forehond dan ,,oli h<1ckl,a,uJ berbase 

pendekatan integrated trai11i11g!CPS bagi anak latih usia 8-12 1ahun ? 

Berdasarkan husi! wawancara dan angkct temyata para pelatih/pcngajar di 

pcrkumpulan atau sekolah tcnis mcnyatakan: 30% mcmbucuhakan, dan 10•1o 

menyatakun sangat mcmbutuhkan. Di bawah ini disajikan gralik histogram 

untuk mcndeskripsikan hasil dari angkct dan wawancara. 



Berdasarkan kajian pustaka, analisis kebutuhan dan penelitian yang relevan 

maka dapat disusun draf awal bagan konsep pengembangan model pembclajaran 

teknik dasar voli forehand dan voli backhand bagi anak usia 8 - 12 tahun 

berbasis pcndekatan integrated /raining/CPS. Konscp pcngembangan model 

latihan teknik dasar voli forehand dan voli backhand tcrdiri dari 8 (de[apan) 

tahapan bcrisi tentang: (I) Latihan Dasar Mcmcgang Rakel Untuk Voli 

Forehaud dan Voli Buck/,a111/, (2) Latihan Menangkap Bola, (3) Latihan 

Shadow Gcrak:rn Memukul Voli Forehand dan Voli Back/,am/, (4) Latihan 

Memukul Voli Forehand dan Voli Buckham/ Mcnggunakan Rakct, Tanpa 

Bola, (5) Latihan Mcmukul Voti Fore/,am/ dan Voli Bucklumd Mcnggunakan 

Raket dan Boin, (6) Memukul Voli Forehand dan Voli Backlumd 

Berpasangan (Volley Rally)/ Dengan Teman di Kotak Sen-is, (7) Memukul 

Voli Forelumd dan Voli Backhand Berpasangan (Volley Ral(v)/Dengan 
Teman Dari Garis Scn·is, dan (8) Mcmukul Voli Foretmnd dan Vuli 

Backhattd Rcrpasangan (Volley R11/ly)/Dcngan Teman Dari Garis Bclakang 
(Bllseline). Dari dclapan tahapan model pembclajaran teknik dasar tersebut setiap 

tahapan model pembelajaran yang dikembangkan rnemiliki tujuan latihan yang 
bcrbeda-beda dan muara akhir dan mode! pembelajaran tcknik dasar voli 

forehand dan voh backhand yang dikembanglan adalah untuk 

mengajarkan/melatihkan tcknik dasar voli forehand dan voli backhand yang 
mudah dilakukan bagi anak usia 8-12 tahun, 

Draf model pcmbclajaran tcknik dasar voli forehand dan voli backhand 

bagi anak usia 8-12 tahun berbasis pendekatan integrated rraining/CPS yang 
telah disusun selanjutnya diuji vatidasi kepada 5 ahlilexperr tcnis lapangan yang 
telah ditunjuk untuk mendapatkan masukan dan saran dari para ahli. Hasil 

penilaian dari para ahli terdapat pada tabe! 2. 

Tabel 2. Hasil Penilaian Uji Validasi Ahli (Exper1 J11dgeme111) 

PakarlExpert Nilai Ketenmgan 

4 Baik 

2 J Baik 

J 4 Baik 

4 J IJaik 

5 4 Baik 
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Dari hasil penilaian yang telah dilakukan olch ahli/experr selanjutnya 

dilakukan perhitungan validitas ist (con/en/ 1·alidity) dengan menggunakan rumus 

Content Valfrluy Rmiu (CVR) dari Lawshe 's. yaitu: 

N N CVR- {(No--Y-} 
' a 

Keterangan: 

CVR= Comen Validiry Rario 
Ne • Jumlah experrjudgementlpanclis yang menjawab penting 
N <Jumlah total panelis 

Hasil validasi yang dilakukan para ahli, 5 pakar mcmberikan nilai haik 

terhadap draf model pembelajaran tekmk dasar voliforehand dan voli backhand 

bagi anak usia 8 - 12 tahun berbasis ituegrcued /raining/CPS yang 

dikembangkan. Musil validitas isi yang diperoleh dengan menggunakan analisis 

statistik rumus CVR = 1.00. sehingga dari hasil penilaian yang dilakukan oleh 

para ahli tersebut dapat dikatokan model pembelojaran teknik dasar voliforehand 

dan voli backhand bagi anak usia 8 - 12 tahun berbasis pendekotan imegrated 

/raining/CPS daput dilanjutkan ke tahap selanjutnya setelah direvisi sesuai saran 

dan masukan dari para ah Ii. 

Model pembelajaran teknik dasar voli forehand dan voli backhwul bagi 

anak usia 8 - 12 tahun berbasis pendekatan integrated training/CPS yang telah 

disetujui oleh pakar/ ahti tenis kcmudian digunakan dalam uji cobe skala kecil 

1erhadap 3 orang pelanh dan 5 anak latih di Damas Tennis Academy (OTA). 

Lapangan Tcnis Komplek Polri Halapan, Kota Yogyakarta. Uji coba skala kecil 

dilakukan pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 2019. Setelah peneliti memiliki 

model pernbclajaran teknik dasar voli forehand dan voli backhand selanjutnya 

dilakukan validasi empirik, yaitu dengan uji model pcmbelajaran teknik dasar 

skala kccil kemudian berlnnjut ke uji model pcmbelajaran teknik dasar skala 

besar. Uji model pembclajaran teknik dnsar voli forehand dan voli backhand 

skala kecil ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan dari model pembelajaran 

teknik dasar yang dikembangkan. scrta dipakai sebagai dasar untuk mclakukan 

revisi produk sebelurn dilakukan uji skala bcsar dan kemudian menjadi produk 

akhir. I la] ini dilakukan umuk mendukung agar model pembclajaran teknik dasar 
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Tahapan Model Pembclujaran Tcknik Dasar Voli Forehand Koefisien 
Gerak dan Voli Backhand Berbasis Pendeketan Rcliabilitas 
Dasar Jmegrmed Training/CPS Yang Dikembangkan Hagi ICC 

Pctcnis Junior Usia 8-12 tahun 
I. Latihan Dasar Memegang lhl<t Untuk Voli 0.895 

Forehand dan Voli Backhand 
I I. Latihan Menangkap Bola 0,898 

II I. Latihan Shadow Gerakan Memukul Voli Forehand 0.902 
dan Vo!i Backhand 

IV. Latihan Memukul Voli Forehand dao Voli 0.890 
Backhand Menoounakan Rakel, Tanna Bola 

V. Lntihan Memukul Voli Forehand don Voli 0.881 
Backhand Menuounakan Rakel dan Bola 

VI. Memukul Voli Forehand don Voli Backhand 0.894 
Bcrpasangan (Volley Rally)! Dengan Teman d; 
Kotak Servis 

VII. Mcmukul Voli Forehand doo Voli Backhand 0.862 
Berpasangan (Volley Ral/y)/Dcngan Teman Dari 
Garis Servis 

VIII. Mcmukul Voli Forehand don Voli Backhand 0.856 
Dcrpasangan (Volley Rally)fDengan Teman Dari 
Garis Bclakano (fl(lse/ine) .. Berdasarkan tabel 3 tersebut maka dapat disirnpulken bahwa model 

pcrnbelajaran teknik dasar voli forehand dan voli backhand yang dikembangkan 

voli forehand dan voli backhand berbasis pendekatan integrated /raining/CPS 

yang dikcmbangkan menjadi rcliabcl. 

b) Uji Coba Skala Kecil 

Uj1 coba skala kecil mcnggunakan 3 pclatih tcnis dengan 5 petenis untuk 

mcncoba mcnggunakan model pembclajaran teknik dasar vcli forehand dan vcli 

backhand yang tclah dikembangkan olch pcncliti. Hasil dari pcnilaian J orang 

pelatih terhadap model pembelajaran teknik dasar voli forehand dan voli 

backhand bagi anak usia 8 - 12 tahun bcrbasis pendekatan integrated 

/raining/CPS yang telah dikcmbangkan oleh peneliti dianalisis untuk mengetahui 

rcliabilitas amar rater tcrhadap model pcmbelajaran tcknik dasar yang 

dikembangkan. Ikrdasarkan hasil analisis statistik reliabiliras antar rater dari data 

uji coba skala kecil dengan menggunakan Alpha Cronbach diperoleh hasil yang 

tenuang pada tabel 3. 

Tabcl 3 Hasil Uji Reliabilitns Interclass Coefisien Correla/ion (ICC) Skala Kecil 
Pcngcmbangan Model Pembclajaran Tcknik Dasar Voli Forehand dan 
Voli Backhand 



mcmiliki koefisien reliabilitas antar rater yang tinggi. Dengan dcmikian semua 

tahapan model pcmbclajaran tcknik dasar vctl forehand dan voli backhand 

bcrbasis pcndckatan illlegrated training/CPS bagi anak usia 8 - 12 tahun yang 

tclah dikembangkan dinyatakan rcliabel dan selanjutnya dapat dipcrgunakan untuk 

melakukan uji coba skala besar. 

c) Uji Coha Skala Luas 

Untuk memantapkan model pembelajaran teknik dasar votl forehand dan 

voli backhand bagi anak usia 8 - 12 tahun bcrbasis pcndekatan integrated 

training/CPS yang dikembangkan setclah dipcrbaiki pasca uji coba skala kecil. 

tahnp selanjutnya dilakukan uji coba skala luas. Uji coba skala luas dilakukan 

untuk mengctahui validiras dan reliabilitas model pcmbelajaran teknik dasar vcli 

forehand dan voli backhand yang dikembangkan. Data pcnilaian dari 5 pclutih 

pcrkumpulan/sekolah tenis di DIV terhadap model pembelajaran tcknik dasar voli 

forehona dan voli backhand yang dikembangkan dcngan memilih 3 pilihan 

jawaban yang terdiri dari: sangat pcnting, sesuai 1idak pennng. dan 1idak 

pen ling. 

/\dapun hasil validasi isi uji skala luas dari 5 pehnih perkumpulan/sekolah 

tcnis selengkapnya tcrdapat pada tabcl 4. 

Tabel 4 Hasil Validitas lsi Uji Coba Skala Luas Pengembangan Model 
Pernbclajaran Tcknik Dasar Voli Forehand dan Voli Backhand 
Berbasis Pendckatan Integrated Training/CPS Bagi Petenis Junior Usia 
8-12 Tahun 

Penilai Model Pembelajarnn Teknik Dasar Voli Forehand dan Voli Backhand 
Berbasis Pendekatan tmegrated Training/CPS Yang Oikembangkan Bagi 

Petenis Junior Usia 8-12 tahun 
ahapan aha pan ahapan ahapan ahapan aha pan ahapan ahnpan 
,rak :icrak Jcrak ,rak :icrak '.icrak :.crak ,rak 

Dasar I Dasar IJ basar HI Dasar IV Dasar V )asar VI ""' - �II VIII 
OMS Penting Penting Penting enting cnting Sesuai cnting cnting 

tidak 
rcotina 

ALM renting renting Pcnting enting enting enting enting enting 

JKS Penting Penting renting 'eating enting enting enting esuar 
idak 
�ntin2 

STR renting Penting renting enting enting enting Sesuai eming 
tidak 
oentine 
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enting enting Penting Pcnting Penting enting BSW 

Kctcrangan: 
CVR= Con1e11 Validity Ratio 
Ne =Jumlah expenjudgemem yang menjawab penting 
N = Jumlah total panel is 

Bcrdasarkan rcknpitulasi hasil penilaian ahli/pclatih tenis pada tabel 4 di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa dari 5 orang pelatih/pcngajnr tenis. Model 

Pembelajaran Tcknik Dasar Voli Forehand dan Voli Backhand Bcrbasis Pendckatan 

tntegrased Training/CPS Bagi Petcnis Junior Usia 8-12 Tahun Pada Model 

Pembelajaron Tahapan Gcrak Dasar I (Latihan Dasar Mcmegang Rakct Untuk Voli 

Forehand dan Voli Bac:khtmd). menyatakan penling. Model Pembelajaran Tahapan 

Gerak Dasar II (Latihan Menangkap Bola ) 5 orang pelatih/pcngajar menyatakan 

bahwa model pembelajaran latihan gerak dasar pada tahap II mcnyatakan penting. 

Model pcmbclajaran tcknik dasar [I[ (Latihan Shadow Gcrakan Mcmukul Voli 

Forehand dan Voli Backhand) dari 5 orang pelatih/pengajar tenis menyatakan 

pcnling. Model pcmbelajamn tcknik dasar IV (Latihan Memukul Voli Forehand dan 

Voli Backhand Mcnggunakan Raket, Tanpa Bola) dari 5 orang pclatih/pengajar tenis 

menyatakan pcnling. Model pcmbclajaran tcknik dasar V (Latihan Mcmukul Voli 

Forehand dan Voli Backhand Menggunakan Rakel dan Bola) dari 5 orang 

pelatih/pcngajar tcnis mcnyatakan pcnling. Model pcmbclajaran tcknik dasar VI 

(Mcmukul Voli Forehand dan Voli BackhmuJ Berpasangan (Volley Ra/fj)/ Dengan 

Teman di Kotak Servis). 4 orang pelatihlpengajar tcnis mcnyatakan pcnting dan I 

orang pelatih/pengajar tenis menyatak:in sesuai tidak penting. Model pcmbelajaran 

teknik dasar VII (Mcmukul Voli Forelumd dan Voli Backhand Bcrpasangan (Vo/Jey 

Ra/JyYDengan Teman Dari Garis Servis), 4 orang pclatih/pengajar tenis menyatakan 

penting dan I orang pelatih/pcngajar tenis menyatakan scsuai tidak pcnting. Model 

pembelajaran teknik dnsar VIII (Mcmukul Voli Forehand dan Voli Backhand 

Bcrpasangnn (Volley Ra/Jy)/Dcngan Teman Dari Garis Bclakang (Baseli11e). 4 orang 

pelatih/pengajar tenis menyatakan pcnting dan I orang pclatih/pcngajar tenis 

menyatakan scsuui tidak pcnting. Dari data tersebut kcmudian dapat dianalisis 

dengan Coment Validity Ratio (CVR) dengan rumus Lawshe's sebagai berikut: 

I CVR� l(n,-�y �I 



Hasil perhitungan CVR Validnas lsi Uji Skala Luas disajikan pada tabe! 5 berikut. 

Tabel 5: Hasi! Pcnghitungan CVR Validitas [si Pengernbangan Model Latihan Gerak 
Dasar Forehand dan Backhand Groundstroke 

Taha pan Model Pcmbclajarun Tcknik Dasar Voli Forel,aml Kocfisicn 
Pembelajaran dan Voli Backhand Bcrbasis Pendckatan Integrated Validitas 
Teknik Voli Trainiltg!CPS Yang Dikembangkan Bagi Pctcnis lsi (CVR) 

Foref,amf Junior Usia 8-12 tahun 
dan Voli 

Backhand 
Gernk Oasar 

I. Latihan Dasar Mcmegang Rak ct Untuk Voli 1,00 
Forehand dan Voli Backhand 

I I. Latihan Menangkap Bola 1.00 
[I[. Latihan Shadow Gcrakan Mcrnukul Voli Forehand 1,00 

dan Voli Backhand 
IV. Latihan Memuku! Voli Forehand dan Voli Backhand 1,00 

Menecunakan Raket, Tanna Bola 
V. Latihan Memukul Voli Forehand dan Voli Backhand 1,00 

Menaeunakan Raket dan Bola 
VJ. Memukul Voli Forehand dan Voli Backhand 0,60 

Berpasangan (Volley Rally)/ Dengan Teman di Kotak 
Servis 

VII. Mcmuku! Vo!i Forehand da, Voli Backhand 0,60 
Berpasangan (Volley Ra/ly)/Dengan Teman Dari 
Garis Servis 

VIII. Memukul Voli Forehand d,n Voli Backhand 0,60 
Bcrpasangan (Volley Rally)!Dcngan Teman Dari 
Garis BelakanP- ( Baseline) 

Bcrdasarkan label 5 tersebut di alas maka dapat disimpulkan bahwa Model 

Pembelajaran Teknik Dasar Voli Forehand dan Voli BackhwuJ Berbasis Pendekatan 

lmegrated Traming!CPS Bagi Pctcnis Junior Usia 8-12 Tahun yang dikcmbangkan 
memiliki koefisien validitas isi (content validity) sangat baik. Hal ini dikarenakan mlai 

koefisicn CVR semua pengembangan model pcmbelajaran tcknik dasar voliforehand 
dan voli backhand pada tahapan Gerak Dasar: I. JI, Ill, IV, V, VI, VII, Vlll pada uji 
skala luas di ates 0.50. Dengan dcmikian model-model pcmbelajaran teknik dasar 

berbasis pendekatan tmegraiea rrai11111g!CPS pada tahapan I sampai Vil] tersebut dapat 

dipergunakan sebagai model standarfbaku yang dapat dipergunakan untuk 

me!atih/mengajarkan voli forehand dan voli backhand bagi petenis junior usia 8-12 

tahun. Hal ini scsuai dengan pendapal Nitko dan Brookhan (2011: 38) yang 
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mcngatakan bahwa tingkat ketepatan (validita.s) suatu instrumen latihan/pengajaran 

yang bcrsangkutan mampu mcngukur apa yang seharusnya diukur. 

l-lasil reliabilitas amar rater uji skala luas dan model pcmbelajaran tcknik dasar 

voli forehand dan vcli backhand berbasis pcndekuran integrated traintng/Ci'S bagi 

petenis junior usia 8 - 12 tahun yang dikembangkan disajikan pada tabel 6. 
Tabel 6 l·lasil Reliabilitas Antor Rater Uji Skala Luas Pengembangan Model 

Pcmbclajaran Teknik Dasar Voli Forehand dan Voli Backhand 

Tahapan Model Pcmbelajaran Teknik Oasar Voli Kocfisien 
Pcmbclajaran Forehand dan Voli Backhand Berbasis Reliabilitas 
Teknik Voli Pendekatan llltegrated Trai11illg/CPS Yang ICC 
Foreltaml dan Dikembangkan Uagi Petenis Junior Usia 8·12 
Voli Backhand tahun 
Gerak Dusar 

I. Latihan Dasar Mcrnegang Rakel Untuk Voli 0,901 
Forehand dan Voli Backhand 

II. Latihan Mcnangkap Bola 0,915 

111. Latihan Shadow Gcrakan Mernukul Voli 0.922 
Forehand dan Voli Backhand 

IV. Latihan Mcmukut Voli Forehand dan Voli 0.93 I 
Backhand Menegunakan Rakel, Tann" Bola 

V. Latihan Memukul Voli Forehand dan Voli 0.925 
Backhand Mcnoounakan Rakel dan Bola 

VI. Memukul Voli Forehand dan Voli Backlumd 0,914 
Berpasangan (Volley Rally')/ Dengan Teman di 
Kotak Servis 

VT!. Mernukul Voli Forehand dan Voli Backhand 0,906 
Bcrpasangan (Volley Ra/ly)/Dcngan Teman Dari 
Garis Servis 

VIII. Memukul Voli Forehand dan Voli BackhmuJ 0.902 
Bcrpasangan (Volley Rally)/Dcngan Teman Dari 
Garis Belakanc fBaseline) 

.. Bcrdasarkan tabel 6 terscbut maka dapat dmmpulkan bahwa basil dan UJI coba 

skala luas model pembelajaran ceknik dasar voliforeha11d dan voli backhand bcrbasis 

pendckatan illlegrated /ruining/CPS bagi petenis junior usia 8 - 12 tahun mcmiliki 

cingkat validitas dan rcliabilitas yang tinggi. Dcngan demikian produk model 

pembelajaran ccknik dasar voli forehand dan voli backhand berbasis imegrmed 
trai11i11g!CPS yang dikcmbangkan dapat dipergunakan sebagai model standar/baku 

untuk melatih teknik dasar voliforehand dan voli backlumd groundsrroke bagi pctenis 

junior usia 8 - 12 tahun. 
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d) Uji Efektifitas Model 

Setelnh produk pengembangan model pembelajaran teknik dasar voli forehand 

dan voli backhand bcrbasis pcndekatan tmegraua ,raining/CPS bagi pctcnis junior 

usia 8 - 12 tahun telah dilakukan uji coba skala luas dan memperoleh validitas dan 

rcliabiliras yang baik. maka tahap sclanjutnya adalah dilakukan uji kccfcktifan model 

pembelajaran yang dikembangkan. Uji efektifitas ini bertujuan: (I) untuk melihat model 

pcmbelajaran teknik dasar voli forehand dan voli backhand bcrbasis integrated 

,raining/CPS yang dikcmbangkan cfektif dipergunakan untuk mcngajarkan atau 

melatihkan voli forehand dan voli backhcmd bagi pctcnis junior 8-12 tahun, (2) untuk 

melihat mode! pembelajaran tcknik dasar yang dikcmbangkan dapat mcningkackan 

kemampuan voliforehand dan voli backhand bagi pctcnis junior usia 8-12 tahun. scrta 

(]) untuk meningkatkan rnorivasi petenis junior usia 8-12 tahun untuk bcrlatih voli 

forehand dan voli backhand. 

Oleh sebab itu, setelah petcnis junior usia 8-12 tahun mengunakan/mencobakan 

model-model pcngajaran tcknik dasar voli forehand clan voli backhand bcrbasis 

pendekatan integrated training/CPS yang dikembangkan, petenis junior usia 8-12 tahun 

terscbut diberikan angkct dcngan indikator "sennng" dan "kcinginnn bcrl:ttih" 

sehingga dnpat menambah rnotivasi petenis junior usia 8-12 rehun. Dari basil uji 

keefektifan yang dilakukan tcrhadap l O pctcnis junior usia 8-12 tahun yang dilakukan 

dengan mcnggunakan mode! pembelajaran teknik dasar voli forehand dan vof 

backhand berbasis pcndckatan imegrmed truining!CI'S dipcrolch basil seperti pada 

grafik histogram di bawah ini. 

Hasll Uji Efektlfitas Model Pembelajaran Teknlk Dasar 
Voll Forehand dan Voll Backhand Berbasis Pendekatan 

Integrated training/CPS bagi Petenis Junior Usia 8--12 
Tahun Yang Dikembangkan 
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Bcrdasarkan grafik histogram tcrsebut dapat disimpulkan bahwa petenis junior 

usia 8· 12 tahun yang melakukan latihan dengan model pembelajaran teknik dasar voli 

forehand dan voli backhand bcrbasis pcndckatan imegrated training/CPS yang 

dikembangkan 90 % merasa senang. dan 10 % mcrasa tidak senang. Demikian pula 

dcngan pctcnis junior usia 8·12 tahun yang memitiki keinginan bcrlatih lcbih giat 

setelah menggunakan model pcmbclajaran teknik dasar voli forehand dan voli 

backhand bcrbasis pcndckatun integrated training/CPS, 80 % menyatakan ingin 

meningkatkan latihan tenis lebih giat lagi dan 20 % tidak ingin meningkatkan latihan 

tenis. Dari realita hasil uji efektifitas model pcmbclajaran yang dikcmbangkan dapnt 

disimpulkan bahwa model pembelojaran tcknik dasar voliforeha11d dan voli backhand 

bcrbasis pendckatan integrated /raining/CPS yang dikcmbangkan efcktif untuk 

meningkatkan antusiasme. scmangat. dan motivasi berlatih petenis junior usia 8-12 

tahun. 

Pengembangan model pembelajaran tcknik dasar vcli forehand dan voli 

backhand bcrbasis pendckatan integrated 1rai11i11g!CPS bagi pctenis junior usia 8· 12 

tahun dalam permainan tenis setelah mclalui proses studi pcndahuluan. draf pembuatan 

model, pcngembangan model, validasi ahli, uji coba skala kecil, revisi, uji skala luas. 

dan uji efektifitas model akhimya dihnsilkan model pembelajaran tcknik dasar voli 

forehand dan voli backhand berbasis pendekatan integrated lruining/Cl'S bagi pctenis 

junior usia 8-12 tahun berbasis pendckatan takttk dalam permainan tenis melalui 8 

(delapan) tahapan model latihan dasar teknik voli forehand dan voli backhand yang 

valid dan reliabel. 

Hasll Uji Efektlfltas Model Pembelajaran Teknik Dasar 
Voli Forehand dan Voli Backhand Berbasis Pendekatan 

Integrated training/CPS bagi Petenls Junior Usia 8-12 
Tahun Yang Dlkembangkan 



Prociuk akhir yang dihasilkan dalam pcnelitian ini adalah berupa model-model 

pcmbclajaran tcknik dasar voli forehand dan voli badchand bcrbasis pendckatan 

integrated training/CPS bagi petcnis junior usia 8-12 tahun yang di dalamnya tcrdaput 

video tutorial/video pcmbelujaran dan moduUpanduan model pcmbelajaran teknlk 

dasar voli forehond dan vof backlta11d berbasis pendekaun .. integrated 

trai11i11g!CPS" besertu deskripsinya sceara lengkap dan jclas. 

C. Pcmbahasan 

Berdasarkan hasil analisis data pcnelitian menunjukkan bahwa pcngcmbangan 

model pembelajaran teknik dasar voli forehand dan voli backhand berbasis pendekatan 

integrmed training/CPS bagi pctenis junior usia 8-12 tahun memiliki dampak yang sangut 

bagus bagi penguasann teknik dasar voliforchand dun voli backhand. Model pendekatun 

pembelajaran tcknik dasar vcli forehand dan volt backhand dcngan mengimegrasikan 

Cognitive. Skill. dan Psikhology (CPSj tcmyata memberi kemudahan pada penguasaan 

tcknik dasar volt forehand dan voli bock hand bagi pctcnis junior usia 8-12 tahun. 

Pemberian tes pilihan bergandu di awal scbelum pengembangan model dan di akhirt 
setelah pengembangan model pcmbelajaran voliforehand dan voli backhand membcrikun 

pengcndapan pengetahuan dan pemahaman para petenis junior usia 8-12 tahun tcrhadap 

pcnguasa:m teknik dasar vcli forehand dan vcli backiwnd dalam permainan tenis. Hasil 

koefisien reliabilitas tingkat pengetahuan dan pemahaman teknik dasar voliforehand dan 

voli backhand bagi petcnis junior usia 8-12 tahun • 0,924. Mcnurut Strand (1993: I I) 

Koefisien reliabilitas tcrsebut masuk kategori sangat bagus. Lcbih lanjut Strand 

mcngatakan bahwa apabila suatu inslumen pemlaian olahraga mcmiliki reliabiliras di atas 

0.90 maka instrumen terscbut memiliki derajat ketetapan penilaian yang dapat dipercaya. 

Kcterscdiaan lembur pcngama1an/observasi yang dipakai scbagai pcdoman dalam 

mengamati petenis junior usia 8-12 tahun dalam proses pengambilan kcputusan (decision 

making) pada saar mclakukan voli forehand dan voli back}umd mutlak dipcrlukan. 

lnstumen lernbar observes! tcrsebut dapat dipergunakan untuk mcnilai kemampuan 

perception, decision. execution. feedback. sikap dan peritaku pctenis junior usiu 8-12 

tahun pada saat bennain tenis khususnya dalam melakukan teknik dasar voliforehand dan 

volt backhand. Crespo (1998:14) mcngatakan bahwa apabila seorang petcnis memiliki 

kenmmpuan perception, decision. execution, feedback. dan annude yang baik maka 

pcluang umuk mcmenangkan pcnandingan tenis sangat bcsar. 

Pengembangan model pembelajaran teknik dasar voli forehand dan voli backhand 

berbasis pendckatan integrated training/CPS diperolch kocfisien reliabilitas antar rater 
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(ICC) yang tinggi (r - 0.901 - 0.931), hal lni menunjukkan bahwa di antara para rarer 

dalam menilai model pembclajaran tcknik dasar voli forehond dan voli backhand bcrbasis 

pendekatan integraled Training/CPS yang dikembangkan oleh peneliti mcmiliki penilaian 

yang relatif sama. Dcngan bcsarnya harga kcofisicn re!iabilitas antar rater yang tinggi 

maka model pembelajaran latihan tcknik dasar voli forehtmd dan voli backhand tersebut 

relevan apabila digunakan scbagai model untuk melatih/mcngajar tcknik dasar voli 

forehand dan vcli backhand bagi petenis junior usia 8-12 tahun karena memiliki tingkat 

konsistensi/keajcgan penialaian di antara para expert, Strand (1993: 11) mengatakan 

bahwa apabila model Jatihnn kctcrampilan olahraga memiliki koefisien rcliabilitas?: 0.80 

maka model tersebut sangat bagus dan dapat digunakan sebagai model latihan untuk 

mclatih/mengajar suatu ketcrampilan cabang olahraga. tcrmasuk cabang olahraga tcnis 

lapangan. Pemyataan tcrsebut juga senada dcngan pcndnpat Sukadji (2000: 34) yang 

mengatakan bahwa suatu pengembangan model latihan dikatakan memenuhi persyaratan 

scbaga model yang baik apabila model tcrsebut bermekna -scberapa bcsar dcrajat model 

yang dikembangkan mcngukur secara konsisten sasaran yang diukur". 

Menurnt Hohm dan Ktevora (1987: 62). dalam bcrmain tcnis selain bckal 

penguasaan teknik dasar bermain tcnis yang baik dan bcnar juga sangat dibutuhkan tingkal 

konsistensi/keajegan dalam melakukan teknik-tcknik pukulan. scpcni: scrvis. forehand 

dan backhand groundstroke, smash, voli forehand. dan voli backhand. I la] ini didukung 

oleh fakta bahwa dalam bcnnain tenis, 87 % angka dipcroleh akibat kcsalahnn dalam 

melakukan pukulan (unforce error). Kcsalahan pukulan disebabkan oleh tingkat 

konsistensi/kcajegan tcknik memukul bola yang rendah. Dcngan demikian pctenis dcngan 

tingkat konsistensi yang tinggi dalam memukul bola maka memiliki pcluang yang cukup 

bcsar untuk dapat mcmenangkan permainan/penandingan. Untuk mendapatkan tingkat 

konsistcnsi yang tinggi dalam bermain renis harus dibentuk melalui proses latihan dengan 

pcmbcrian model-model pcmbclajaran/pclatihan yang tcpat scjak awal pada saar anak 

bclajar reknik dasar bcrmain tenis. khususnya pada pctenis junior usia 8-12 tahun. Teknik 

dasar bermain tenis yang diajarkan pcrtama kali pada petcnisjunior usia 8-12 tahun pada 

umumnya adalah scrvis, forehand dan backhand groundsrrolw, sena voli forehand dan 

voli backhand. 

Melalui uji validasi isi tcontem 1·a/idil)I) bcberapa expert tcnis lapangnn. Model 

Pcmbelajaran Tcknik dasar Voli Forelumd dan Voli Backhand Berbasis Pendelwtan 

tmegroted Training/CPS Bagi Petenis Junior Usia 8-12 Tahun yang dikembangkan 

memiliki koefisien validitas isi (content rafidily) sangat baik. Hal ini dikarcnakan nilai 
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koefisien CVR semua pengembangan model latihan gerak dasar pada tahapan I. II, !IL IV. 

V. VI, VII dan IV memiliki kocfisicn validitas isi di atas 0.50. Dengan dcmikiun model· 

model pembelajaran teknik dasar voli forehand dan voli backhand berbasis pendekatan 

imegrated 1raining!CPS terscbut dapat dipcrgunakan sebagai model standar/baku yang 

dapat dipergunakan untuk mcngajarkan/melatihkan voli forehand dan voli backhand bagi 

petenis junior usia 8-12 tahun. Hal ini scsuai dengan pcndapat Nitko dan Brookhan (2011: 

38) yang mcngatakan bahwa tingkat ketepatan (validitas) suatu instrumen/model yang 

dikcmbangkan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan dcmikian 1ahapan 

model pcrnbclajaran teknik dasar voli forehand dan voli backhand berbasis pendckatan 

integrated training/CPS terscbut memiliki tingkat rclcvansi dan ketcpatan untuk melatih 

kemampuan anak usia 8-12 tahun. 

Hasil uji efcktifitas yang dilakukan dengan menggunakan model pcmbe!ajaran 

teknik dasar voliforehand dan voli backhand berbasis pendekatan integrated training/CPS 

yang dikcmbangkan. mayoritas anak mcngatakan mcrasa scnang (90 %), dan hanya 10 % 

merasa tidak senang jika melakukan latihan dengan menggunakan model pcmbelajaran 

teknik dasar terscbut. Demikian pula kemampuan teknik dasar voli forehand dan voli 

backhand pctenis junior usia 8-12 tahun semakin meningkat sebagai dampak dari 

pcnerapan model pcmbclajaran ceknik dnsar voli forehand dan vcli backhand bcrbasis 

pcndekatan integrated 1rai11i11g!CPS dalam proses latihan di pcrkumpulan/sekolah tenis 

masing-masing. Model pcmbclajaran tcknik dasar voliforehand dan voli backhand yang 

dikembangkan sangat efcktif untuk mcningkatkan antusiasmc, semangat. dan motivasi 

bcrlatih pctenis junior usia 8-12 tahun. Dari fakta tcrsebut dapat ditarik suatu makna 

bahwa model pembelajaran teknik dasar vof forehand dan voli backhand bcrbasis 

pcndekatan imegrated training/CPS yang dikembangkan sangnt efcktif dipakai sebagai 

model pembelajaran/pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknik dasar. gairah. 

semangar. dan motivasi bertatih bagi petcnisjunior usia 8-12 lahun dalam pcnnainan tenis. 
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BAB V 
SlMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan data yang dipcroteh mulai dari studi pendahuluan, hasil uji coba 

skala kecil, uji coba skala luas. uji efektivitas model, dan pernbahasan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa: 

I. Pcmberian pre test dan post test soal-soal pilihan bcrganda terhadap petenis junior 

usia 8-12 tahun temyata sangat membamu dalam proses pengendapan pengetahuan 

dan pemahamnn petenis terhadap pcrmainan tenis pada umumnya dan teknik dasar 

voliforehand dan voli backhand pada khususnya. 

2. Produk instrumen lembar observes! telah berhasil dikembangkan yang dapat 

dipergunakan untuk mcnilai kemampuan perception, decision. execution. feedback. 

sikap dan perilaku petenis junior usia 8-12 tahun pada saat bennain tenis khususnya 

dalam melakukan teknik dasar voliforelw11d dan voli backhand. 

3. Produk pengcmbangan model pembclajnran tcknik dasar voli forehand dan voli 

backhand bcrbasis integrated training/CPS bagi petenis junior usia 8-12 tabun 

memiliki koefisien reliabilitas amar rater (ICC) yang tinggi. Dengan demikian model 

pcmbelajaran teknik dasar voli forehand dan voli backhand tersebut rclcvan jika 

digunakan scbagai model untuk mengajarkan/melatih teknii.. dasar voliforehand dan 

voli backhand bagi petenis junior usia 8-12 tahun karena memiliki tingkat 

konsistcnsi/keajcgan antar rater. 

4. Produk pengembangan model pembe\ajaran teknik dasar voli forehand dan voli 

backhand berbasis pendekatan integrated /raining/CPS bagi petcnis junior usia 8-12 

tahun memiliki kocfisien validitas isi (content validity) sangat baik. Dengan demikian 

model pembe\ajaran teknik dasar voliforehand dan voli backhand tersebut memiliki 

tingkat ketepatan/akurasi sangat bagus sebagai model pembelajam yang dapat 

digunakan untuk melatih petcnisjunior usia 8-12 tahun. 

5. Prociuk pengcmbangan model pembclajaran tekni dasar voli forehand dan voli 

bockhand berbasis peudekatan integrored 1raini11g/CPS bagi petenis junior usia 8-12 

tahun dapat dipcrgunakan sccara efektif untuk mcningkatkan keterampilan. 

antusiasmc. rnorivasi. dan semangat bcrlatih bagi petenis junior usia 8 · 12 rahun 

(sangat relcvnn jika model pembelajaran teknik dasar voliforeha11tl dan voli backhand 

ini diterapkan untuk anak usia pemula). 
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B. SARAN 

Pada bagian ini dikcmukakan bebcrapa saran yang dapat dikcmukakan oleh pencliti 

sehubungan dcngan produk yang telah dikembangkan. Adapun saran-saran yang 

dikcmukakan mcliputi saran pcmanfaatan. saran descminasL dan saran pcngcmbangan 

lebih Janjut. 

I. Saran Pemanfaat1111 

Produk pengembangan model pembelajaran teknik dasar voli forehand dan 

voli backhand berbasis pcndekatan imegra1ed training/CPS bagi pctcnis junior usia 8- 

12 tahun hendaknya dapat dijadikan salah satu pedoman di dalam 

mcngajarkmVmelatihkan teknik dasar voli forehand dan voli backhand bagi pctenis 

pemula (khususnya petenis junior usia 8-12 tahun). Produk pengembangan model 

pcmbclajaran teknik dasar voli forehand dan voli backhand ini dapat bcnnanfaat 

scbagai pondasi kcmampuan nwal bagi petenis junior usia 8-12 tahun sebelum 

bcrlatih untuk mengcmbangan kcterampilan tingkut yang \cbih mahir atau advanced. 

2. Saran Desiminasi 

Dalam penycbarluasan produk pengembangan model pembelajaran tcknik 

dasar voli forehand clan voli backhand kc sasaran yang lcbih Juas. peneliti 

mcmberikun saran, di antaranya: 

a. Sebclum disebarluaskan scbaiknya produk model pembclajaran reknik dasar voli 

forehand dan voli backhand bcrbasis pcndekatan integrated 1rai11inglCPS ini 

disusun kembali menjadi lebih baik. baik itu tentang kemasan tampilan maupun isi 

dari matcri produk dan modut yang dikcmbangkan. 

b. Agar produk modul model pembelajaran tcknik dasar voll forehand dan voli 

backhand berbasis pendckatan integrmed training/CPS ini dapat digunakan olch 

para pelatih/pengajar tenis, maka sebaiknya dicetak dalam jumlah yang lebih 

banyak. Dcngan demikian nantinya para pelatih/pengajar dapat mcmiliki pedornan 

y11ng dapat dipakai sebagai acuan di dalam mclatih kcmampuan voliforehand dan 

voli backhand yang scsuai dcngan karaktcristik pctcnis junior usia 8-12 tahun. 

3. Saran Pcngcmhang:rn Lcbih Lanjut 

Datum mengcmbangkan penclitian ini kc arah lcbih lanjut. penulis mcmpunyai 

bcberapa saran, di antaranya : 

a. Umuk subyek pcnclitian scbaiknya dilakukan pada subyek dcngan skala yang 

lcbih luas Dengan melibatkan semua unsur anak lntih. pengamat dan masyarakat 
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pemcrhati tenis sehingga produk yang dihasilkan lebih dapat mencakup dari 

bcrbagai macam sisi atau sudut pandang. 

b. Hasil pcngembangan produk model pcmbclajaran reknik dasar voli/oreha,u/dan 

voli backhand bcrbasis pcndckatan integrated training/CPS bagi petenis junior 

usia 8-12 tahun dapat disebarluaskan ke scluruh klub-klubfsekolah tenis di seluruh 

di Indonesia. 

c. Demikian saran-saran tcrhadap pemanfaatan, maupun pengembangan produk 

lebih lanjut 1crhadup hasil penclitian pcngembangan model pembclajaran tckruk 

dasar voli forehand dan voli backhand berbasis pcndekatan ituegrated 

1raining!CPS bagi pctenis junior usia 8-12 tahun dalam permainan ten is lapangan. 
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BAB I 

A. VOLi FOREHAND 

Untuk mengajarkan Teknik Dasar Voli Forehand ada 8 tahapan Gerak 1nti yang 

harus dilakukan oleh petenis Jumor Usia 8-12 tahun. Adapun tahapan-tahapan 

gerak inti dari voli forehand adalah sebagai berikut: 

I. Gerak Inti: Latihan Dasar Memegang Raket Untuk Voli Forehand 

Tujuan: membentuk cara memegang raket (grip) yang benar dalam 
melakukan voli forehand. 

llustrasi Gerakan: 

1. Posisi siap, berdiri setimbang labil. lutut ditekuk kurang lebih 120°sampai 160°. 

pandangan ke arah depan/arah datangnya bola. 

2. Pegang leher raket dengan menggunakan tangan kiri (bagi yang tidak kidal) 

3. Bentuk huruf uv• antara rbu jari dan jari telunjuk pada bagian alas raket. 

4. Lipa! jari-jari tangan mengelilingi pegangan raket sehingga akan membentuk 

pegangan kontinental. 

II. Gerak Inti: Latihan Menangkap Bola 

Tujuan: Membenluk sikap dasar terjadinya titik perkenaan (contack point) di 

depan badan pada saat melakukan voli forehand. 

llustrasi gerakan: 

1. Posisi siap (ready position), berdiri seumbang labil, lutut ditekuk kurang lebih 

120°sampai 160°, pandangan ke arah depan/arah dalangnya bola. 

2. Melakukan langkah split-step (membuka langkah ke depan). 

3. Menangkap bola yang diberikan drbenkan oteh pengumpan (feeder) disertai 

dengan melangkahkan kaki kiri ke depan (sisi forehand) bagi yang tidak kidal. 

4. Kembali ke posisi siap seperti semula. 

111.Gerak Inti: Latihan Shadow Gerakan Memukul Voli Forehand. 

Tujuan: membentuk gerak dasar terjadinya titik perkenaan yang tepat (point of 

contact) pada saat memukul voli forehand. 

llustrasi Gerakan: 

1. Posisi siap (ready position), berdiri setimbang labil, lutut ditekuk kurang lebih 

120°sampai 160°, pandangan ke arah depan/arah datangnya bola 
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2. Melangkah ke depan disertai melakukan gerakan membuka langkah (split· 

step). 

3. Melangkahkan kaki kiri ke depan {bagi yang tidak kidal) dan melakukan 

gerakan seolah-olaf mem·b/ock/memvoli bola yang berada di depannya. 

4. Melakukan gerak ikutan (fallow through) disertai kembali ke posisi sikap siap 

seperti semula. 

IV. Gerak Inti: Latihan Memukul Voli Forehand Menggunakan Raket, Tanpa 

Bola. 

Tujuan: membentuk sikap dasar terjadinya titik perkenaan (point of contack) di 

depan badan yang tepat pada saat memukul voli forehand. 

llustrasi Gerakan 

1. Posis! siap (ready position), berdiri setimbang labil, lutut ditekuk kurang lebih 

120°sampai 160°, pandangan ke arah depan/arah datangnya bola. 

2. Melangkahkan kaki kiri ke depan (bag1 yang tidak kidat) dan melakukan 

langkah split-step (membuka langkah) ke depan. 

3. Raket diayunkan ke belakang disertai dengan memutar bahu (thrunk of 

shoulder) pendek ke belakang. Kemudian bersamaan dengan melangkahkan 

kaki kiri ke depan disertai gerakan memukul bola di depan badan. 

4. Melakukan gerak ikutan (fallow through) dan kembali ke posisi sikap siap 

seperti semula. 

V. Gerak Inti: Latihan Memukul Voli Forehand Menggunakan Raket dan Bola 

Tujuan: membentuk langkah kaki yang benar, menyesuaikan arah datangnya 

bola, dan titrk perkenaan (point of cantack) yang tepat pada saat memukul 

voli forehand. 

l\ustrasi Gerakan: 

1. Posisi siap, berdiri setimbang labil untuk melakukan voli forehand di garis 

servrs. dan pandangan selalu ke arah datangnya bola. 

2. Lutut ditekuk kurang lebih 120°sampai 160°. pandangan ke arah depan (arah 
datangnya bola), melakukan lari-lari kecil di tempat dan siap bergerak 
melangkah ke depan. 

3. Lakukan gerakan split-step (membuka langkah) 1 kali sebelum memukul vof 

forehand terhadap bola yang diberikan oleh pengumpan (feeder). 

4. Menarik raket ke belakang dengan memutar bahu (trunk of shoulder) ke arah 

kanan (bagi yang tidak kidal). 
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5. Me1angkahkan kaki kiri ke depan untuk memuku1 voli forehand (menjemput 

bola yang diberikan oleh pengumpan). 

6. Melakukan gerak ikutan dengan melakukan split-step dan kembali kepada 

posisi sikap siap semula. 

Vt. Gerak Inti: Memukul Voli Forehand Berpasangan (Vofley Rafly) I Voli 

Deng an Teman/Partner di Kotak Servis (Service Sox). 

Tujuan: membentuk langkah kaki (foot work) yang benar, menyesuaikan arah 

datangnya bola (ball adjusment), melatih ball contra/I, serta melatih 

tibk perkenaan (point of contack) yang tepat pada saat memukul volt 

forehand. 

llustrasi Gerakan: 

1. Peers! siap, berdin setimbang labil untuk melakukan voli forehand di kotak 

servis, dan pandangan selalu ke arah datangnya bola. 

2. Lutut ditekuk kurang lebih 120° sampai 160°, pandangan ke arah depan (arah 

datangnya bola), melakukan lari-lari kecil di tempat (small steps) sebelum 

memvoli bola dan siap bergerak melangkah ke depan untuk menjemput arah 

datangnya bola. 

3. Selalu melakukan split-step (membuka langkah) sebelum memukul voli 

forehand terhadap bola yang diberikan oleh pasangannya. 

4. Lakukan voli forehand dengan melangkahkan kaki kiri ke depan (bagi yang 

tidak kida1) untuk menjemput bola yang dibenkan pasangannya. 

5. Lakukan rali voli forehand ini dengan bola seenak mungkin dengan 

pasangannya sehingga reh voli forehand yang ddekukan berlangsung lama 

(bola selama mungkin berada dalam permainan. 

llustrasi Lanjutan : Lakukan latihan gerak: dasar reli voli forehand ini sampai 

anak latih/anak didik mampu melakukan gerakan tersebut 

dengan baik. benar dan luwes. 

VII. Gerak Inti: Memukul Vo1i Forehand Berpasangan (Volley Rally) I Voli 

Oengan Teman Dari Garis Servis (Service Line). 

Tujuan: membentuk langkah kaki (foot work) yang benar. menyesuaikan arah 

datangnya bola (ball adjusment), melatih ball control/, serta titik 

perkenaan (point of contack) yang tepat pada saat tenaot ref vol! 

forehand sesuai dengan situasi bermain tenis yang sebenarnya. 
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llustrasi Gerakan: 

1. Posisi siap, berdiri setimbang labil untuk melakukan voli forehand di garis 

servis dan padangan ke arah datangnya bola. 

2. Lutut ditekuk kurang lebih 120° sampai 160°, pandangan ke arah depan (arah 

datangnya bola). melakukan lan-lari kecil di garis servis sebelum memvoli 

bola dan siap bergerak melangkah ke depan untuk menjemput arah 

datangnya bola. 

3. Selalu melakukan split-step (membuka langkah) sebelum memukul voli 

forehand terhadap bola yang diberikan oleh pasangannya. 

4. Lakukan voli forehand dengan melangkahkan kaki kiri ke depan (bagi yang 

tidak kidal) untuk menjemput bola yang diberikan pasangannya. 

5. Lakukan reli voli forehand ini dengan bola seenak mungkin dari garis servis 

sehingga reli voli forehand yang dilakukan berlangsung lama (bola selama 

mungkin berada dalam permainan). 

llustrasi Lanjutan : Lakukan latihan teknik dasar reli voli forehand dari garis 

servis ini sampai anak latih/anak dsdik mampu 

melakukan gerakan tersebut dengan baik, benar dan 

luwes. 

VIII. Gerak Inti: Memukul Voli Forehand Berpasangan (Volley Rafly) I Voli 

Oengan Teman Dari Garis Belakang (Baseline) 

Tujuan: membentuk langkah kaki (foot work) yang benar, menyesuaikan arah 

datangnya bola (ball adjusment), melatih ball control/, tit1k perkenaan 

(point of contack), serta preslsi yang tepat pada saat melakukan voli 

forehand sesuai dengan situasi bermain tenis yang sebenarnya. 

llustrasi Gerakan: 

1. Posisi siap. berdiri setimbang labil untuk melakukan voli forehand di daerah 

kotak servis dan padangan ke arah datangnya bola. 

2. Lutut ditekuk kurang lebih 120°sampai 160°, pandangan ke arah depan (arah 

datangnya bola), melakukan lari-lari kecil di garis servis sebelum memvoli 

bola dan siap bergerak melangkah ke depan untuk menjemput arah 

datangnya bola. 
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llustrasi Lanjutan : Lakukan latihan reli voli forehand berpasangan dengan 

teman dari garis belakang (baseline) ini sampai anak 

latih/anak didik mampu melakukan voli forehand 

tersebut dengan bark. benar. konsisten, dan akurat. 
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3. Selalu melakukan split-step (membuka langkah) sebelum memukul voli 

forehand terhadap bola yang diberikan oleh pasangannya. 

4. Lakukan voti forehand dengan melangkahkan kaki kiri ke depan (bagi yang 

tidak kidal) untuk mememput bola yang dipukul pasangannya dari garis 

belakang. 

5. Lakukan reli voli forehand ini dimulai dari garis servis, disertai dengan 

melakukan gerakan satu langkah maju ke depan (one step foreward) setelah 

melakukan voli forehand sampai anak tatih/anak didik tersebut melakukan voli 

forehand di daerah net sesuai dengan situasi berrnain tenis yang 

sesungguhnya. 



BAB II 

B. VOLi BACKHAND 

Untuk mengajarkan Teknik Oasar Voli Backhand ada 8 tahapan Gerak Inti yang 

harus dilakukan oleh petenis Junior Usia 8-12 tahun. Adapun tahapan-tahapan 

gerak inti dari voli backhand adalah sebagai berikut: 

I. Gerak Inti: Latihan Casar Memegang Raket Untuk Voli Backhand 

Tujuan: membentuk cara memegang raket (grip) yang benar dalam 
melakukan voli backhand. 

llustrasi Gerakan: 

1. Posisi siap, berdiri setimbang labil. lutut ditekuk kurang lebih 120° sampai 160°, 

pandangan ke arah depan/arah datangnya bola. 

2. Pegang leher raket dengan menggunakan tangan kiri (bagi yang tidak k1dal). 

3. Pegang raket (grip) seperti berjabat tangan (shake hand), kemudian putar 

sedikit pegangan Y. lingkaran ke kiri sehingga membentuk pegangan eastern 

backhand grip. 

II. Gerak Inti: Latihan Menangkap Bola 

Tujuan: Membentuk sikap dasar teriadlnya titik perkenaan (contack point) yang 

benar pada seat me!akukan vof backhand. 

llustrasi gerakan: 

1. Postsi siap (ready position), berdiri setimbang labil, lutut ditekuk kurang lebih 

120°sampai 160°, pandangan ke arah depan/arah datangnya bola. 

2. Melakukan langkah split-step (membuka langkah ke depan). 

3. Menangkap bola yang diberikan diberikan oleh pengumpan (feeder') disertai 

dengan melangkahkan kaki kanan ke depan (sisr backhand) bagi yang tidak 

kid al. 

4. Kembali ke poslsr siap seperti semula. 

Ill. Gerak Inti: Latihan Shadow Gerakan Memukul Voli Backhand. 

Tujuan: membentuk terjadinya titik perkenaan yang tepat (point of contact) pada 

saat memukul voli backhand. 

llustrasi Gerakan: 

1. Posis! siap, berdiri setimbang labil, lutut ditekuk kurang lebih 120°sampai 160°, 

pandangan ke arah depan/arah datangnya bola. 
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2. Melangkah ke depan disertai melakukan gerakan membuka langkah (split· 

step). 

3. Melangkahkan kaki kanan ke depan (bagi yang tidak kidal) dan melakukan 

gerakan seolah-olah mem-b/ock/memvoli bola yang berada di depannya. 

4. Melakukan gerak ikutan (follow through) disertai kembali ke posts! stkap siap 

seperti semula. 

IV. Gerak Inti: Latihan Memukul Voli Backhand Menggunakan Raket, Tanpa 

Bola. 

Tujuan: membentuk terjadinya titik perkenaan (point of contack) di depan badan 

yang tepat pada saat memukul vof backhand. 

llustrasi Gerakan 

1. Posis! siap, berdiri setimbang labil, lutut ditekuk kurang lebih 120° sampai 160°, 

pandangan ke arah depan/arah datangnya bola. 

2. Melangkahkan kaki kanan ke depan (bagi yang lidak kidal) dan melakukan 

langkah split-step (membuka langkah) ke depan. 

3. Rakel diayunkan ke belakang disertai dengan memutar bahu (thrunk of 

shoulder} pendek ke be1akang (ke arah kiri). Kemudian bersamaan dengan 

melangkahkan kaki kanan ke depan disertai gerakan memukul bola di depan 

badan. 

4. Melakukan gerak ikutan (follow through) dan kembali ke posrsi sikap siap 

seperti semula. 

V. Gerak Inti: Latihan Memukul Voli Backhand Menggunakan Raket dan Bola 

Tujuan: membentuk langkah kaki yang benar. menyesuaikan arah datangnya 

bola, dan tilik perkenaan (point of contack) yang tepat pada saat memukul 

vcll backhand. 

llustrasi Gerakan: 

1. Posisi siap, berdiri setimbang labil untuk melakukan voli backhand dr garis 

servis, dan pandangan selalu ke arah datangnya bola. 

2. Lutut ditekuk kurang lebih 120° sampai 160°, pandangan ke arah depan (arah 
datangnya bola). melakukan lari-lari kecil (small steps) di tempat dan siap 
bergerak melangkah ke depan. 

3. Lakukan gerakan split-step (membuka langkah) 1 kali sebelum memukul vof 

forehand terhadap bola yang diberikan oleh pengumpan {feeder}. 
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4. Menarik raket ke belakang dengan memutar bahu (thrunk of shoulder') ke arah 

kiri (bagi yang tldak kidal) 

5. Melangkahkan kaki kanan ke depan untuk memukul voli backhand (menjemput 

bola yang diberikan oleh pengumpan). 

6. Melakukan gerak ikutan dengan melakukan split-step dan kembati kepada 

posisi sikap siap semula. 

VI. Gerak Inti: Memukul Voli Backhand Berpasangan (Volley Rally) I Voli 

Dengan Teman/Partner di Kotak Servis (Se,vice Box). 

Tujuan: membentuk langkah kaki (foot worl<) yang benar, menyesuaikan arah 

datangnya bola (ball adjusment), melatih ball control}. ball feeling, 

serta melatih titik perkenaan (point of contack) yang tepat pada saat 

memukul voli backhand. 

llustrasi Gerakan: 

1. Posisi siap, berdiri setimbang labil untuk melakukan volt backhand di kotak 

servis, dan pandangan selalu ke arah datangnya bola. 

2. Lutut ditekuk kurang lebih 120° sampai 160°, pandangan ke a rah depan (arah 

datangnya bola), melakukan lari-lari kecil di tempat (small steps) sebelum 

memvoli bola dan siap bergerak melangkah ke depan untuk menjemput arah 

datangnya bola. 

3. Selalu mefakukan split-step (membuka langkah) sebelum memukul vof 

backhandterhadap bola yang diberlkan oleh pasangannya. 

4. Lakukan voli backhand dengan melangkahkan kaki kanan ke depan (bagi 

yang tidak kidal) untuk menjemput bola yang diberikan pasangannya. 

5 Lakukan rali volt backhand ini dengan boJa seenak mungkin dengan 

pasangannya sehingga reli voli backhand yang dilakukan ber1angsung lama 

(bola selama mungkin berada dalam permainan). 

llustrasi Lanjutan : Lakukan latihan gerak dasar reli voli backhand ini sampai 

anak latih/anak didik mampu melakukan gerakan tersebut 

dengan baik, benar dan luwes. 

VII. Gerak Inti: Memukul Voli Backhand Berpasangan (Volley Rally) I Voli 

Dengan Teman Dari Garis Servis (Service Line). 

Tujuan: membentuk langkah kaki (foot worl<) yang benar, menyesuaikan arah 

datangnya bola (ball adjusmen(), melatih ball control/, ball feeling. serta 
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t1tik perkenaan {point of contack) yang tepat pada saat teriadi reli vol! 

backhand sesuai dengan situasi bermain tenis yang sebenarnya. 
llustrasi Gerakan: 

1. Posisi slap, berdin setimbang labil untuk melakukan voli backhand di garis 
servis dan padangan ke arah datangnya bola. 

2. Lulu! dttekuk kurang lebih 120°sampai 160°, pandangan ke arah depan (arah 

datangnya bola), melakukan lari-lari kecil di garis servis (small steps) sebelum 

memvoli bola dan siap bergerak melangkah ke depan untuk menjemput arah 

datangnya bola. 

3. Selalu melakukan split-step (membuka langkah) sebelum memukul voli 

backhand terhadap bola yang diberikan oleh pasangannya. 
4. Lakukan voh backhand dengan melangkahkan kaki kanan ke depan (bagi 

yang tidak kidal) untuk menjemput bola yang diberikan pasangannya 
5. Lakukan reh voli backhand ini dengan bola seenak mungkm darr gar!s servis 

sehingga reli voli backhand yang dilakukan berlangsung lama (bola selama 

mungkin berada dalam permainan). 

llustrasi Lanjutan : Lakukan latihan teknik dasar ref voli backhand dari garis 
servis ini sampai anak latih/anak didik mampu 
melakukan gerakan tersebut dengan baik, benar dan 

luwes. 

VIII. Gerak Inti: Memukul Voli Backhand Berpasangan (Volley Rally) I Voli 

Dengan Teman Dari Garis Belakang (Baseline) 

Tujuan: membentuk langkah kakr (foot work) yang benar, menyesuaikan arah 

datangnya bola (ball adjusment), melatih ball control/, ball fee/mg, trtik 

perkenaan {pomt of contack), serta presisi yang tepat pada saat 

melakukan voli backhand sesuai dengan situasi bermain tenis yang 
sebenarnya. 

llustrasi Gerakan: 

1. Posisi siap, berdiri setimbang labi! untuk melakukan voli backhand di daerah 

kotak servis dan padangan ke arah datangnya bola. 

2. Lutut drtekuk kurang lebih 120°sampai 160°, pandangan ke arah depan (arah 

datangnya bola), melakukan lari-lari kecrl (small steps) di garis servis sebelum 
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memvoli bola dan siap bergerak melangkah ke depan untuk menjemput arah 

datangnya bola. 

3. Sela1u melakukan split-step (membuka langkah) sebelum memukul voli 

backhand terhadap bola yang diberikan oleh pasangannya. 

4. Lakukan vof backhand dengan melangkahkan kaki kanan ke depan (bagi 

yang tidak kidal) untuk menjemput bola yang diberikan pasangannya. 

5. Lakukan reh volt backhand ini dimutar dari garis servis, disertai dengan 

melakukan gerakan satu langkah maju ke depan (one step foreward) setelah 

melakukan voli backhand sampai anak latihfanak didik tersebut melakukan 

voli backhand di daerah net sesuai dengan situasi bermain tenis yang 

sesungguhnya. 

llustrasl Lanjutan : Lakukan lalihan ref vof backhand berpasangan dengan 

teman dari garis belakang (baseline) ini sampai anak 

latih/anak didik mampu melakukan vof backhand 

tersebut dengan baik, benar, dan akurat. 
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Mata Kuliah Program I nstitusi/ J urusan/ Semester/ 
Pcndidikan Program Studi Tahun Akademik 

Tes dan Pcngukuran Sarjana FIK UNY/POR/PJKR IV/1994-2016 
Pendidikan Jasmani 
Evaluasi Pendidikan Sarjana FIK UNY/POR/PJKR Vll/!994-2017 
Jasmani 
Statistika Sarjana FIK UNY/PGSD IV/1994-2017 

Penias 
Mctodologi Penelitian Sarjana FIK UNY/PGSD IV/2000-20!6 

Penias 
Tes dan Pengukuran Sarjana FIK UNY/POR/PJKR [V/1994-2016 
Pendidikan Jasmani 
Evaluasi Pendidikan Sarjana FIK UNY/POR./PJKR Vll/1994-2017 
Jasmani 
Statistika Sarjana FIK UNY/POR./PJKR JV/1994-2017 

Tcnis Lapangan Sarjana FIK UNY/POR/PJKR IV/1994-2018 
Evaluasi Pendidikan Sarjana FIK UNY/POR/PJKR Vll/1994-2018 
Jasmani 
Statisnka Sarjana FIK UNY/PGSD IV/1994-2018 

PENJAS 
Statistika Sarjana FIK UNY/POR/PJKR IV/1994-2018 

A. PENGALAMAN MENGAJAR 

Sumber 
Dana 

Swadana 

Mandiri/Ketua/ 
An Ota Tim 

Ketua 
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: Drs. Ngatman, M. Pd. 
: Blora, 5 Juni 1967 
: Laki-laki 
: Kawin 
: Islam 
: IV b/Pembina Tingkat I 

: Lektor Kcpala 
: Universitas Negeri Yogyakarta 
: JI. Kolombo No 1 Yogyakarta 
: (0274) 513092 Psw. 282, 299 
: Puri Alam Tirta No. 1. Kutu. Patran. Sinduadi 

Mlati. Kab. Sleman, DIY. 
: (0274) 623446 I 0813921 ! 630 l 
: ngatman@uny.ac.id 

Tahun Judul Penelitian 

2000 Tes Ketcram ilan Tenis Mahasiswa 

Telp./Hp. 
Alamat e-mail 

Nama 
Tempal dan Tanggal Lahir 
Jcnis Kelamin 
Status Perkawinan 
Agama 
Golongan I Pangkat 
Jabatan 
Pcrguruan Tinggi 
Alama\ 
Telp./Faks. 
A!amat Rumah 

Lampiran 2: C11rric11l11111 Vitae Tim Peneliti 

CURRICULUM VITAE K.ETUA PENEL..ITI 

8. PENGALAMAN PENELITIAN 





Perbedaan Pengaruh Metode Close Ketua DIPA FIK 

2004 Training dan Open Training Terhadap 
tingkat Keterampilan Mahasiswa FIK 
UNY 

2014 Evaluasi Pelaksanaan PPL Mahasiswa Ketua Swadana 
UNY Tahun 2014 LPPMP 

201 S Evaluasi Pclaksanaan PPL Mahasiswa Ketua Swadana 
UNY Tahun 2015 LPPMP 

2016 Uji Validitas, Reliabilitas. dan Relevansi Ketua DIPA UNY 
''Kemp-Vincent Rally Tennis Test" 
Tcrhadap Tingkat Kcterampilan Bcnnain 
Tenis baai Mahasiswa FIK UNY 

2017 Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Anggota DIPA UNY 
dak Kesehatan (Penjasorkcs) Pasca 
Sertifikasi Di Kabupaten Sleman 

2017 Pengembangan Tes Keterampilan Tenis Ketua DIPA UNY 
Lapangan Berbasis Pendekatan Teknik 
(Technical Approach) dan Pcndekatan 
Taktik (Tactical Approach) Bagi 
Mahasiswa FIK UNY 

2018 Pengembangan Model Latihan Gerak dasar Ketua DIPA UNY 
Forehand dan Backhand Groundstroke 
Bagi Anak Usia 8-12 Tahun Mclalui 
Pendekatan Aaton Me/hods Dalam 
Pennainan Tenis. 

2018 Pengcmbangan Model Pcnilaian A uthenlic Anggota DIPA UNY 
Assessment Hasil Be!ajar Mata Kuliah 
Tenis Lapangan Bagi Mahasiswa FIK 
UNY 

C. KARY A lLMlAH 

Proceeding Seminar 
lnternasional ltpekor 
Kernen re. RI 

Majalah llmiah Olahraga FIK 
UNY 

Proceeding Seminar Olahraga 
Nasional Universnas Negeri 
Malan• 

Jurna)/Proceedin 

Proceeding Seminar Olahraga 
Nasional Universitas Negeri 
Yo, akarta 

Majalah llmiah ]KOR FIK 
UNY 

Judul 

Pengaruh Mctode Circuit Training terhadap 
Tingkat Kebugaran Jasmani Kelas Vil SMP 
Ne eri I Je n, Kabu atcn Blora 
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Alat Evaluasi Nontes Dalam Pendidikan 
Jasmani 

Evaluasi Standar Kompctcnsi PPL 
mahasiswa PPKHB Kabupaten Magelang 

Asses111g Physical Fitness Fur Tennis Player 

Pcrmainan Tonnis (Badminton dan Tennis) 
Sebagai \Vahana Pengena!an Olahraga Tenis 
Anak Usia Dini 

2014 

2014 

2013 

2016 

2015 

Tahun 



Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan 
apabila tcrdapat kesalahan, saya bcrscdia mempcrtanggungjawabkannya. 
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Proceeding International 
Seminar YISHPESS COIS 2018 

Seminar Olahraga Nasional 
LPTK Cup. UNY 

Development of Assessment Model uf 
Authentic Assessment learning Outcomes of 
Field Tennis Courses For Students. 

Yogyakana, l 4 Maret 2019 
Yang Menyatakan. 

Ors. Ngatman. M. Pd. 
NIP.19670605 199403 1 001 

Alternative Assesment Da\am Pendidikan 
Jasmani Olahraga dan Keschatan 

2018 

2017 



CURRICULUM VITAE ANGGOT A PENELITI 

A. IDENTITAS DIRI 

Nama Lengkap : Dr. Abdul Alim, M.Or 
NIP/NIK : 198211292006041001 
Temoat Teneeal Lahir : Klaten, 29 November 1982 
Jenis Kclamin : Laki-Laki 
Status Pcrkawinan : Kawin 
A�ama : Islam 
Golonaan/Panc kat : IV /a, Pembina 
Jabatan Akademik : Lektor KeMIB (400) 
Pere uruan Tiner i : Universitas Neeeri Ycevakane 
Alamal Kantor : FIK UNY 

JI. Colombo I Yogyakarta 55281 
Telo!Faks. :0274-513092 

Alamat Rumah : Pcrum Mapan Sejahtcra UNY No. C-4 
Gondanglegi. Wedomartani. Ngemplak. 
Steman. DIY 

Tclp.lFaks. Hp. 08122955527 
Alamat e-mail abdulalim@uny.ac.id 

Nama lstri : Cerika Rismayanthi,M.Or 

Nama Anak : Ghaziyya Mahira 

8. PENGALAMAN MF.NGAJAR 

Mata Kuliah Program Jurusan Tahun 
Pendidikan Akademik 

Keterampilan Dasar Tenis PKL PKO 2006-2018 
Lapangan 
Kcterampilan Lanjut Tenis PKL PKO 

2007-2018 
Lananl,!,an 
Keterampitan Lanjutan Tcnis PKL PKO 2012-2018 
Laoaneen 

Perwasitan Tenis Lapangan PKL PKO 2009-2018 

Metode Melatih Teknik dan PKL PKO 2007-2018 
·1 aktik Tcnis Lapangan 

Mctode Mclatih Fisik Tenis PKL PKO 2007-2018 
Lapangan 

Pengujaran Mikro Tenis PKL PKO 2011-2018 
Lapangan 
Perencanaan Program Tenis PKL PKO 2007-2018 
Lecanaan 
Metode Latihan Mental PKL PKO 2007-2018 Tenis Lapangan 

64 



Saya menyatakan bahwa scmua kctcrangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan 
apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya. 
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2012-2013 

2006-2018 PKO 
PJKR 

PKO 

Yogyakana. 14 Maret 2019 
Yang menyatnkan, 

Dr. Abdul Alim, M.Or 
NIP. 19821129 200604 1 001 

PKL 

PKL 
POR 

Magang Tcnis lapangan 

Orpil Tenis Lapangan 
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Program Bidang Ilmu Tahun 
SI S2 SJ Lui us 

SI Pendidikan Olahra a 1991 
S2 Ilmu Kesehatan Olahra ia 2001 
S3 Pene!itian dan Evaluasi 2018 

Pcndidikan 

: Griya Purwa Asri Blok 1/302 Purwomanani Kalasan 

: Dr. Hari Yuliano. M.Kcs 
: 19670701 199412 1 001 
: Rembang. I Juli 1967 
: Lektor Kepala 
: Pembina, [Va 

: FIK UNY JI. Colombo 1 Yogyakana 0274513092 

3. Universitas Negeri 
Yo, akarta 

09. Alamat Rumah/ Tclp 
Siem an 

10. Kantor/ Telp/ Fax 

2. 

No. Matakuliah Strata Ketcranaan I Pembelajaran Motorik SI 
2 Bclajar Motorik D2 

PGSD 
3 Mctodik Seoakbo!a SI 
4 Dasar nerak Sepakbola SI 
5 Tenis lapangan SI 
6 Dasar Gcrak Bolabasket SI 
7 Metodik Bolabasket SI 
8 Aktivitas Luar Kelas SI 
9 l'ermainan dan Olahraga SI 

Tradisiona! 
10 Statistika SI 
11 Metodologi Pencllitian SI 
12 Biomekanika Olahraga SI 
13 Perkembangan Motorik SI 

A. Idcntitas 
01.NamadanGclar 
02. NIP 
OJ. Tempat/ Tgl Lahir 
04. Jabatan Fungsional 
05. Pangkat/ Golongan 

02 Trainin ofTrainncr caban Terris La an an 

06. Bidang llmu/ Mata Kuliah: Pembelajaran Motorik 
07. Program Studi/ Jurusan : PJKR/ POR 
08. Fakultas : Fakultas llmu Keolahragaan UNY 

CURRICULUM VITAE ANGGOTA PENELITI 

8. Riwayat Pendidikan 
N Universitas 
0 

C. Matakuliah yang pemah diampu 

D. Trainin . Short Visif, dan sc"enisn a 
OJ Penilai Buku Pelaiaran Pada Pusat Perbukuan Nasional 



G. Kegiatan seminar/ Lokakarya/workshop/pagelaran/ pameran/peragaan dalam 
Jabatan/ n kat terakhir, -an relevan den an bidan ilmu 

bidan ·, 

Kcteran ean 

d 

Juri/ \Vasil 

Majalah llmiah Keschatan 
Olahruga /Medikora 
Volume IV A ril 2008 
Seminar lntemasional 
ISORI lahun 2009 

Majalah llmiah Olahraga 
Volume 13 Agustus 2007 

Seminar Nasional 
PORPERTI tahun 2007 

kat terakhir 

rakhi k 

Menggali Potensi Kcccrdasan Gcrak Anak 
an, tcrlu an diantara kecerdasan lainn a . 

Latihan Fisik dan Kckebalan Tubuh 

67 

Bram Gym Improves Multiple Intellegences 

Mcmahami Tes. Pengukuran dan Pcnilaian 
untuk Pengembangan lnstrumen Ranah 
Psikomotor 

II "ah dal J b an/ 

I. Pendidikan Luar Kelas sebagai Pilar 
Pembentukan Karakter Siswa 

3. 

2. 

4. 

5. 

' 0, a rm am a at """" at te · rr vane re evan enean ' !.? 1 mu: 
No ,Judul Sumbcr Kctcnrngan 

Dana 
I. Adopsi flewifl tennis Acheivement Test untuk FIK Ketua 

Pengembangan tes Keterampilan Bermain Tenis 
Baai mahasiswa FIK UNY 

2. Penelitian Aplikasi cabang Olahraga Unggulan Kemenpora Anggota 
Paniat Tubing Di Provinsi DIY tahun 2008 

J Aiken Index Analysis to Measure Content Mandiri Ketua 
Validity of Task Commitment Instrument of 
Playing Football of SSO Real Madrid Students of 
Faculty of Sport Sciences Yogyakarta State 
Universitv 

4 Pengembangan lnstrumen Pengukuran Bakat Mandiri Kehm 
Seoakbcta 

5 Analisis Koefisicn Cohen's Kappa untuk Mandiri Kctua 
Mengukur Reliabilita lnstrumen Ketcrampilan 
Germain Sepakbola Siswa SSO Real Madrid FIK 
UNY 

6 Validitas lsi lnstrumen Krcativitas Bennain Mandiri Ketua 
Scoakbola Siswa SSO Real Madrid UNY 

I. OOSN Siswa Sekolah Dasar tahun 2005 

F. Pen abdian Ke ada Mas arakat dalam Jabatanl 
No. Judul 

E K 



Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah 
benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya. 

Yogyakarta, 14 Maret 2019 

Dr. Hari Yuliarto, M. Kes 
NIP 19670701 199412 ! 001 
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