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ABSTRAK 

 

M. Sunanul Huda Amin (1107134): Pengaruh Metode Rangkaian Latihan 

Dan Metode Rangkaian Bermain Terhadap Keterampilan Dasar 

Bermain Bolavoli Atlet SMP Negeri 3 Padang Panjang 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya keterampilan dasar 

bermain bolavoli atlet SMP Negeri 3 Padang Panjang. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh metode rangkaian latihan dan metode rangkaian 

bermain terhadap keterampilan dasar bermain bolavoli atlet SMP Negeri 3 Padang 

Panjang. 

Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen, dengan perlakuan dua metode 

yang berbeda yaitu metode rangkaian latihan dan metode rangkaian bermain. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta ekstrakulikuler bolavoli SMPN 

3 Padang Panjang, yang berjumlah 76 orang. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Dengan demikian jumlah sampel diambil 

sebanyak 30 orang atlet putera saja. Data dikumpulkan dengan menggunakan tes  

keterampilan dasar bermain bolavoli atlet SMPN 3 Padang Panjang. Data 

dianalisis dengan menggunakan uji-t dependent sample dan independent sampel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh metode 

rangkaian latihan secara signifikan terhadap keterampilan dasar bermain bolavoli 

atlet, dengan hasil analisis thitung = 40,89 > ttabel = 2,15, dan diterima kebenarannya 

secara empiris, serta adanya peningkatan keterampilan dasar bermain bolavoli 

atlet ini sebesar 29,15 yaitu dari nilai rata-rata hitung tes awal 50 dan tes akhir 

menjadi 79,15. 2) Terdapat pengaruh metode rangkaian bermain secara signifikan 

terhadap keterampilan dasar bermain bolavoli atlet, dengan hasil analisis thitung = 

24,38 > ttabel = 2,15, dan diterima kebenarannya secara empiris, serta terjadi 

peningkata sebesar 31,29 yaitu dari nilai rata-rata hitung tes awal 50 dan tes akhir 

menjadi 81,29. 3) Tidak terdapat perbedaan pengaruh metode rangkaian latihan 

dan metode rangkaian bermain secara signifikan terhadap keterampilan dasar 

bermain bolavoli atlet atlet SMP Negeri 3 Padang Panjang, dengan  thitung = 1,15 < 

ttabel = 2,16. Hal ini berarti bahwa hipotesis penelitian tidak dapat diterima secara 

empiris. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa kedua metode yaitu metode 

rangkaian latihan dan metode rangkaian bermain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


