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PENGANTAR 
Kegiatan penelitian mendukung pengembangan i h u  serta terapannya. Dalam ha1 

h i ,  Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang benlsaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dnri keziatan menga.jarnya, baik yang 
secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri P vjang maupun dana dari sumber 
!ain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terka I .  

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitiar~ Universitas Negeri Padang 
bekejasama dengan Pimpinan Universitas, telah rnemfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Analisa Kesalahan Tel:nik Service Atlet Tenis Junior 
Gtrr Padang, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No-nor : 872/J4 1 /KU/DIPA/2005 
Tanggal 02 Mai 2005. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab 
berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang xrkaitan dengan permasalahan 
penelitian tersebut di atas. Dengan selesain1.a penelitian ini, maka Lembaga Penelitian 
Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan infonnasi yang dapat dipakai sebagai 
bagian upaya penting dan kompleks dalam peningkatan rr~itu pendidikan pada umumnya. 
Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagei bahan masukan bagi instansi 
terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pemha+as usul dan laporan penelitian 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Kemudi::n untuk tujuan diseminasi dan 
kesernpurnaan, hasil penelitian ini telah discminarkan yang melibatkan dosedtenaga 
peneliti Universitas Negeri Padang sesuai dengan faki~lt~ls peneliti. Mudah-mudahan 
penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pac '~  umurnnya, dan peningkatan 
mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terir-a kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama k e l ~ ~ d a  pimpinan lembaga terkait 
yang menjadi objek penelitian, responden yanq menjadi szmpel penelitian, tim pembahas 
Lernbaga Penelitian dan dosen-dosen pada setiap fakul::~.; di lingkungan Universitas 
Negeri Padang yang ikut membahas dalam seminar hasil F C  nelitian. Secara khusus kami 
rnenyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitns Negeri Padang yang telah 
berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian i n .  Kami yakin tanpa dedikasi 
dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan 
sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yanp baik ini akan menjadi lebih 
baik lagi di masa yang akan datang. 

Terima kasih. 

/ t ' z a ~ ? , . ~ e s e m b e r  2005 
,''jKetua I,ehbaga Penelitian 

3 Negeri I'adang, 



ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah melihat kesalahan tcknik service atlet tenis 
lunior kota Padang putra dan putri. Penelitian initemasrlk penelitian deskriptif, 
dimana peneliti hanya me1 ihat ge-iala yan y adatan pa rnemberi kan perlakuan. 
Populasi penelitianini adalah atlet tenis junior kota Pallzng yang bejumlah 34 
or-ang. Seluruh populasi dijadikan sampel (total si?mplir:l:j. Atlet yang dijadikan 
sarnpel adalah atlet yang pemah mengikuti kejuara~rl daerah (kejurda) di 
Sumatera Barat. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pad:l kriteria Ready Position 
dari 34 orang sampel, 26 orang (76,47 %) melakukan dttn~an benar dan 8 orang 
(23,53%) rnelakukan dengan salah. Pada kriteria backsxviy dan ball toss 23 orang 
(67,6596) me!akukan dengan benar, dan 11  orang (32.35) melakukan dengan 
salab. Pada Weria contact point 20 orang (58,821 rnelak-11kan dengan benar, dan 
14 Gang (41,") rnelalc-ukan dengan salah. Pads kriteria follows through 23 orang 
rneh.kv!:zn d?nzan benar dan 1 1 orang melakttkan dengar, .;alah. 
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BAB l 

PENDAHULUAS 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini pembinaan olahraga di 1ndont:sia terus ditingkatkan. 

Pembinaan yang dil akukan itu merupakan upaya untu k mensejajarkan prestasi 

atlet Indonesia dengan atlet dari negara lain di dunia. Dengan 

naiknyalmeningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia, maka nama 

bangsa dan negara Indonesia ikut terangkan. Hal ini se:trai dengan GBHN, TAP 

No. IV (1994,8) yang menyatakan : 

"Untuk meningkatkan usaha pembinaan dan penlbinaan olahraga prestasi 
hams dilakukan secara sistematis dan kornpre'iensif melalui lembaga- 
lembaga pendidian sebagai pusat pembinaan dih lwah koordinasi masing- 
masing organisasi olahraga, termasuk organ~sasi penyandang cacat 
bersama-sama dengan masyarakat demi tercapair:;-a sasaran prestasi yang 
membanggakan di tingkat Internasional" 

Tenis merupakan saiah satu cabang olahra2a yan!; terus berbenah dalam 

meningkatkan prestasi atletnya. Hal ini bisa dilihat d3r1 berbagai merit yang 

dilakukan baik oleh PB PELT1 maupun Pengda PELT1 Sumatera Barat seperti 

Penataran pelatih tingkat nasional ataupun intemasiclnal, pemusatan latihan 

(Truining C.'cnler), serta Event pertandingan-pertandinpn tenis tingkat daerah 

ataupun nasional maupun Internasional . 

Upaya-upaya yang telah dilakukan itu mula1 membuahkan hasil. Beberapa 

atlet berhasil menembus peringkat elit dunia. sertl menjuarai kejuaraan 

Internasional yang di adakan di Indonesia maupun di I11nr negeri. Keberhasilan 



yang diraih itu menandakan hahwa usaha-usaha vang dilakukan mulai 

menampakkan hasi I. 

Pembinaan tenis juga diarahkan kepada pemain-pemain junior. Pemikiran 

ini didasarkan bahwa untuk meraih prestasi yang optimal pembinaan hams 

dimulai pada atlet usia rnudafdini. Jika pembinaan tid;~k kita lakukan pada usia 

mudaldini maka kita akan ketinegalan dengan nega-a lain. Moeloek (1954) 

mengatakan "bila ingin mencapai prestasi tinggl da1a.n bidang olahraga perlu 

dilakukan sejak usia dini". 

NCCP Canada (t.t) menyatakan bahwa untuk per-cncanaan jangka panjang 

pembinaan atlet tenis perlu dimulai usia 6 tahun, sepertr pnda bagan berikut : 

Sumber : NCC Canada (tt) 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahna keberhasilan dalam 

pembinaan pemain junior hams dimulai dari usia dini. I\ pabila terlarnbat dalam 

melakukan pembinaan pada usia dini, makn prestasi tenis atlet Indonesia sulit 

akan mengejar prestasi petenis dari luar negeri. Pembin;t:tn sejak usia dini akan 

memberikan harapan dalam mencapai prestasi dimasa yang akan datang. 



Dilihat dari segi kwantitas, perkemhangan tenls junior di Sumatera Barat 

cukup menggembirakan. Gejala ini bisa dilihat dari mulxi banyaknya atlet junior 

yang berlatih tenis. Hal ini tentu menggembirakan kare~a ha1 ini berarti atlet tenis 

di Surnatera Barat cukup banyak 

Namun dari segi kualitas, perkembangan terirs junior belum begitu 

menggembirakan. Kenyataan ini bisa dilihat dari sedikitnya atlet tenis junior 

Sumatera Barat yang berhasil menambah prestasi ke tfngkat nasional, apalagi 

jnternasional. Keadaan ini memberikan gambaran bahva kemampuan petenis 

junior Sumatera Barat belum optimal. 

Agar seorang atlet dapat berprestasi optimal. si atlet dituntut untuk 

menguasai berbagai teknis pukulan yang ada, seperti Ground Stoke, Volley, 

Smash, Service, dan Lob. Penguasaan teknik itu menlpakan syarat untuk dapat 

memenangkan pertandingan. Dalam suatu pertandingan seorang atlet hams 

marnpu menundukkan setiap lawannya dcngan menlryunakan segala teknik 

pukulan yang ada. 

Dari beberapa jenis pukulan yang ada, service rnerupakan satu pukulan 

yang penting. Service merupakan pukulan pemhuka pemainan. Pada saat ini 

service dapat diartikan sebagai serangan pertama yang dilnkukan seorang pemain 

kepada lawannya, sesuai dengan kutipan berikut : 

"Pukulan service-lah yang paling dalam pertandingan tenis, karena biji 
kemenangan sebagai besar tergantung dari ke.vnpuhan sen.rce anda, 
karena itu anda harus belajar memvariasikan servic-c anda, yakni kecepatan 
penempatannya dan terutama spinnya". (Yudopras :lye, 1980) 



Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa k-rnampuan service sangat 

diperlukan oleh seorang pemain tenis karcna sc9rvice jtu mendukung terhadap 

keberhasilan seorang atlit dalam memenangkan st:tiap pertandingan yang 

diikutinya. 

Dari pengamatan yang penulis lakukan sep1nt:l5 di lapangan, terlihat 

bahwa kemampuan service atlet junior Kola Padang rn2~ih rendah. Hal ini bisa 

dilihat dari seringnya ailet mengalami kegagalan dalam rnelakukan service, atau 

tidak akuratnya service yang dilakukannya, serla h-urarwmya kecepatan service 

tersebut. 

Kelemahan melakukan service ini sangat mer:~.zikan baa  pemain itu, 

karena kesalahan itu memberikan point bagi lawan. Semakin banyak kesalahan 

yang dilakukan, berarti semakin banyak poirrt yang dibf:rikan secara cuma-cuma 

pada ha1 ini sangat merugikan bagi atlet itu sendiri. 

Berdasarkan pennasalahan di atas penulis tertan b untuk melihat/meneIiti 

kesalahan-kesalahan yang senng dilakukan oleh atlet Yota Padang. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai masukm bag para-para pelatih 

atau atlet itu dalam melakukan perbaikan dalam latiban di masa mendatang, 

sehingga atlet-atlet tersebut memiliki service !.ang berkual itas. 

B. Identifikasi Masalah 

Untuk mencapai prestasi yang optimal seoran,! at l~t  tenis hams bisa 

menguasai dan melakukan berbagai teknik pukulan dentlttn baik, karena seluruh 



teknik pukulan yang ada sanat dibutuhan dalam pertandiriean. Teknik pukulan itu 

terdiri dari Ground Stroke, Voliy, Smush. Loh dan Serv~ .  t . 

Seluruh teknik pukulan itu sangat dtperlukan olt:li seorang atlet pada saat 

ia bertanding di lapangan, karena teknik oukvlan itu c11butuhkan dalam upaya 

mengatasi seluruh situasi dan variasi bola >.ang datanl;. !Map  variasi dan situasi 

bola yang datang membutuhkan teknik pukular tertentu pula untuk 

mengcounternya. 

Ĵ. ?cmbs*,?san Masalah 

Mengingat banyaknya komponen dan faktor yam: mungkin muncul dalam 

permainan tenis, serta mengingat terbatasnya dana, waf tu, sarana, dan lain-lain, 

maka dalam penelitian ini hanya akan dilihat faktor-fak-tor kesalahan dalam 

melakukan service. 

D. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, itcntifikasi masalah dan 

pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan perma~~lahan sebagai berikut, 

yakni jenis kesalahan apa sajakah yang terjadi dalam mel:tkukan service pada atlet 

Tenis Junior Kota Padang ? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang ter-ladi dalam melakukan 

service 



2. Untuk melihat jenis service apakah yang dominan tl~pakai oleh atlet tenis 

kota padang. 

3. Untuk Mendesknpsikan jenis kesalahan yang dominan pada saat 
4 

melakukan service 
% 

F. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai masukan untuk para pelatih tenis dalam m~rmperbaiki kesalahan- 

kesalahan service 

2. Sebagai Feed Buck bagi para pelatih, pempin, pengurus dalam 

mengembangkan tenis di Sumatera Rarat umumnya, di Kota Padang 

khususnya. 

3. Sebagai surnbangan untuk kemajuan tenis di Sum~tera Barat khususnya, 

Indonesia pada umumnya. 

G.  Definisi Operasional 

1. Kesalahan merupakan suatu perbedaan antara gerakan ideal yang 

semestinya dengan gerakan realita yang dilakukan. 

2. Service adalah pukulan pertama yang dilakukan c';l.iam menga.uali suatu 

permainan / pertandingan. 



BAB I1 
LANDASAN TEORI, KERANGKA RERI'! KIR DAN 

PERTANYAAN PENELJTIAh 

A. Landasan Teori 

a. Pengertian Kesalahan 

Olahraga tenis merupakan olahraga yang bersifht open skill. Dalarn 

pelaksanaannya banyak fahcor-faktor y a n ~  akan menyebabkan terjadinya 

kesalahan dalam melakukan pukulan. Kesalahan itu akxn mengakibatkan hasil 

pukulan tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Kesalahan, berasal dari kata "Salah". Dalam Karnus Besar Bahasa 

Indonesia, salah mempunyai artt : 1. Tidak benar, tidak betul, 2. Keliru, 3. 

Menyimpang dari yang seharusnya (Dep P&K, 1985). D a ~ i  Seg Belajar Motorik, 

kesalahan merupakan perbedaan antara apa yang seharu,;rlya dilakukan dengan 

apa yang telah diraih dalam pelaksanaan gerak. 

Dalam melakukan satu teknik gerakan, ada seran:(gl. aian proses gerak yang 

hams dilakukan sesuai dengan konsep kinesiologi dan Biomekanik. Apabila 

proses gerakan itu dilakukan tanpa mengikuti kaidah tersebut, berarti seorang atlet 

telah melahukan kesalahan gerawteknik gerakan. 

Dalam olahraga, secara umum, maupun pada ten-s, melihat kesalahan 

teknik dalam melakukan pukulan sangat penting. Deni!:ln adanya kesalahan 

teknik, akan menyebabkan proses gerakan tidak akan berial~n dengan mulus. Hal 

ini juga mengakibatkan hasil pukulan tidak akan efisien dar efektif. 



b. Hakekat Service 

Service merupakan pukulan pertarna dalaln suattl pertandingadpermainan 

tenis. Pada awalnya service benar-benar hanya seba~a i  pukulan "pembuka'- 

permainan, dimana seseorang hanya akan memukul bcla untuk sekedar masuk. 

Dalam situasi seperti ini, pada server (orany yang melakukan service) tidak akan 

dituntut teknik gerakan yang baiklsempurna. Denqan t r h i k  seadanya seseorang 

dapat memasukan bola ke kotak service. 

Pada saat sekarang ini, peranan service lebii dari sekedar pukulan 

--..-4 ,,,,l,l,uxa, 1 juga merupakan serangan pertama dalam pertandingan. Service 

berperan untuk mendapatkan point, apabila dilakukan d e ~ ~ a n  keras dan dlarahkan 

pada sasaran tertentu. Hal ini sesuai dengan perndamt beikut yakni: 

"Melakukan service tidak lah sekedar memukul iola melewati jaring dan 
jatuh pada ruang yang telah ditentukan. Setiflnk-tidaknya bola perlu 
diarahkan pada tempat tertentu, menghujam ( l ln  cukup keras untuk 
merepotkan pengembaliannyn" (Handaya, I 988). 

Dari kutipan diatas terlihat bahwa service meniiliki peran yang sangat 

penting dalam permainan tenis, dimana perannya seba~a i  pembuka pennainan 

sekaligus sebagai serangan awal untuk mendapatkan poi! I / .  

1. Jenis-jenis Service & Teknik Pelaksanaan 

Dalam permainan tenis ada beberapa jenis ::cSrvice. L'Esgay (1957) 

mengatakan bahwa jenis service rerdiri dari : Flu!, S/r '(., Top Spin, dan Twi.v/. 

Ketiga jenis service ini secara umum mernpun!~ai tek nik gerakan yang sama. 

Tapi secara khsusus, terdapat perbedaan yans spe';!fik terhadap keempat 

jenis service tersebut. 



Setiap service akan rnenghasilkan efek jalan bola yang berbeda. Hal ini 

dimungkinkan oleh perbedaan gerakan serta Cont~ct point . impuct raket 

dengan bola pada saat memukul. 

2. Teknik Pelaksanaan Service 

Dalam pelakasanaannya. service membutuh1;:ln beberapa persyaratan 

dan teknik gerakan, dimana secara menyeluruh satu sama lain saling 

berhubungan, jadi dapat dikatakan service membutullkan serangkaian gerakan 

dan persyaratan yang dilakukan secara harmonis. ,!dapun gerakan tersebut 

adalah : 

a. Ready Position 

b. Back Swing 

c. Boll Toss 

d. ForwurJ Swing 

e Contact Point (Impcrcl) 

1: Follow Through . I .  

g. Grip 

(ITP, 1998) 

Ready position merupakan sikap siap pada saat :clrver akan melakukan 

servis. Readv Position mencakup posisi kaki, badan. tsngan. Adapun Reudy 

Po~itioiz dapat dilihat pada gambar berikut : 



Gambar 1. Ready Position 
Sumber : Marti (2002) 

Gerakan selanjutnya yang hams dilakukan atlct adalah Buck swing 

'- , a %I.-?? ke belakang). Gerakan ini behngsi  sebaga~ nvalan mernukul bola. 

Urntan pelaksanaan back swing adalah mulai raket diaymkan ke belakang sampai 

rakd menyentuh punggung. 

Gambar 2. Rangkaian Back Swing 
Sumber : Deutcher Tenis Bund (2002) 

Forward Swing merupakan ayunan kedepan. ( ;erakan bermula dari 

belakang sampai tejadinya Contact Point saat melakukan l+orwurd Swing, tubuh 

diputar kearah kin untuk menyerang menghasilkan putaran tubuh (hodv torque). 

Putzrar, kbzh ini zkar. mernbantu menghasil kan tenaga ?ukulan yang optimal. 

Pelaksanaan Forwurdswing dapat dilihat pada gambar berii;ut : 



Gambar 3. Fonvard Swing 
Surnber : Deutcher Tenis Bund ( 2002) 

Contcrct point (impuct) merupakan suatu te rjadinv? benturan antar raket 

.'.-.iy~n bola. Contact point ini sangat menentukan terhadap arah putaran bola dan 

jenis service yang akan dilakukan. Adapun contact poln berbagai jenis service 

itu dapat dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 4. Contact Point 
Sumber : ITF (1998) 

Follow fl~rozlgh merupakan gerak lanjtrtan setelah r.onfuct poiill sampai 

selesai. /;o//ow tltrough diakhiri dengan memhqwa raket kc bawah dekat betis kiri 

bagi pemain tangan kanan dan sebaliknya. 



Gambar 5. Follow Through 
Sumber : Deuther Tenis Bund (2002) 

Bull Toss merupakan lambungan bola keatas pada saat akan memukul 

- .  -c. .Ir . melaksanakan berbagai macam servtce. Pemain hams mampu men-toss 

bola untuk berbagai macam service, dan mengarahkan b ~ d a n  pada posisi tertentu 

di bawah bola yang di toss, dimana posisi itu juga bvlainan macam service. 
a 

c . - - 0 .  . b  Posisi bola yang  ditoss pada 
6 .o 

I I 1 ; 
c twist 

irlilihat dari to'akang) 

Gambar 6. Posisi Toss Ball 
Surnber : L'Esgay (1957) 

Grip merupakan cara memegang raket. Dalam Vnelakukan service grip 

mempunyai peran penting. Seorang pernain tidak akan mPrnpu melakukan service 

yang baik bila tidak menggunakan y i p  y a n  cocok/tep:1.1. Suatu jenis service 

membutuhkan grip tertentu pula. Senpice tidak akan dapaf dilakukan dengan baik 

jika menggunakan sembarang grip 



Abb. 20: ~Continer talgriff vor ~ b e n  
und hinten (Schlager irn Trefhunkt) 

Gambar 7. Pegangan Kontinental Dilihat dari Ata:: dan dari Belakang 
Sumber : Deutscher Tenis Bund (2002) 

c. Faktor-faktor Kesalahan Service 

Service mempakan serangkaian gerakan yang ?~:~rus  dilakukan dengan 

melibatkan berbagai teknik gerakan utama ynkni : Reuci position. Buck Swing 

Contacr point. Kollow through, Bull Toss dun Grip. (Yudoprasetyo, 1981). 

Seorang pemain harm mampu menggabungkan unsur telnik gerakan itu dengan 

harmonis, jika tidak maka ini menjadi kesalahan yarl!: akan mempengaruhi 

terhadap hasil pukulan. 

Kesalahan, kvalaupun kecil akan memberikar, pengaruh terhadap 

pencapaian hasil pukuan. Untuk itu setiap pemain harus mampu mengeliminir 

segala bentuk kesalahan sekecil mungkin agar ia mempun!m service yang baik. 

B. Kerangka Konseptual 

Keberhasilan seseorang dalam melakukan senice ditentukan oleh 

banyak hal, yakni seberapa besar atlet itu menguasai tekntk gerakan yang ideal. 



Kesalahan gerak dapat dimulai dari ready position sarnpai ke /.b//owy r/troug/t, 

seperti pola berikut. 

Untuk itu dalam penelitian ini akan dilihat I t~alahan-kesalahan yang 

dilakukan oleh atlet yang akan dilakukan oleh .Irv(qe. Adapun kerangka 

konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Analisa teknik gerakan 

I .  Ready Posltion 
2. Back swmq 
3. Toss Ball 
4. Forward Swing Tcknik Yung Benur 

6. Follow through 
3. Contuct point ( i r m ~ ~ c t )  

C. Pertanyaan Penelitian 

Dalam penelitian ini diajukan pertanyaan penelitian se5agai berikut : 

1 .  Bentuk kesalahan service apa sajakah yang dilakukan atlet tenis junior 

Kota Padang? 

2. Jenis service apa sajakah yang paling banyak dir-rmakan oleh atlet tenis 

junior Kota Padang? 



BAB 111 

METODO1,OGI PEUELITIAV 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan pada pennasalahan yan!; akan diba bas pada penelitian ini, 

yakni analisa tentang kesalahan teknik Servrcc,, maka pent litian ini termasuk pada 

penelitian deskriptif. 

Metode deskritif dapat diartikan sehagai produfcr pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan ataa~ melukiska~ keadaan subjek atau 

objek penelitian berdasarkan faktor-faktor yanq tampak at211 sebagaimana adanya. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah atlet tenis jurilor Kota Padang putra 

dan putri. Populasi yang diambil adalah atlet vang 51)dah pernah mengikuti 

kejuaraan Tenis Junior di Kota Padang. Berdasa-tan data dari Pengda 

PELTI jumlah atlet 34 orang. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini dialnb~l secara t o A  sampling Dengan 

demikian seluruh populasi yang ada dijadikan sampel. Dengan jumlah 

sampel lebih dari 30, maka penelitian ini termasuk \:pads penelitian vang 

menggunakan sampel besar. 



C. Jenis dan Sum ber Data 

1 .  Jenis data 

Dalam penelitian ini, data yang d~a rnh~ l  adalah d:jta primer dan sekunder. 

Data primer akan diarnbil langsung pnda saat te:t, sedang data sekunder 

diambil dari Pengda Pelti. 

2. Sumberdata 

Sumber data dari penelitian ini diambil langsuri: kepada atlet melelui 

observasifpengamatan yang dilakukan nleh 3 orang judge yang 

mempunyai sertifikasi tingkat Nasional dan ITF. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka rblakukan pengarnatan / 

observasi langsung kepada atlet akan melakukan olcl- 3 orang jucJge yang 

mempunyai sertifikasi kepelatihan tingkat nasional dan ITF. Pengamatan akan 

dilakukan terhadap berbagai teknik gerakan (terlarnpirj. Setiap atlet akan 

melakukan service sebanyak 20 kali. Dengan melakukara ~:t:banyak 20 kali, judge 

dapat melihat atau mengamati teknik gerakan sampel sec-rra lengkap, juga bagi 

sampel sendiri tidak akan mengalami kelttlahan yan:; berarti v a n  dapat 

menyebabkan timbulnya kesalahan gerak. Jrrdge bertugss melakukan analisis 

tentang kesalahan yang d i lahkan  oleh atlet. Nilai yang dipc..roleh dari judge akan 

dikumpulkan dan disimpt~lkan berdasarkan nilni mavorita~ (2: 1 ) dalam kategori 

benar dan salah berdasarkan pada kriteria penilaian yang la (terlampir). Jumlah 

judge yang bertugas serta sertifikasinya dapat dilihat pada t:i!,el berikut : 



.- I-- Nama I Sertifikasi 
1 _ - - 

I .  Drs. Masrun, M.Kes 1 Nasl~nal I ITF 
I / 2. Drs  Hendri Irawadi, M.Pd ( Nasional ! ITF 

i I I 
3. Drs. Damrah, M.Pd 

i 
Nasi rnalIITF 

E. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan pernasalahan clan tujuan penelitian deskriptif kuantitatif, 

maka data yang di peroleh akan diklasi fikasikan dan d i a n ~  1 isa secara cerrnat sesuai 

clengan teori yang ada untuk mendapatkan gambaran i lalam kesimpulan dari 

pelaksanaan servece yang dilakukan atlet Tenis Junicr Kota Padang dengan 

Sumber : Sujana ( 1  992) 

Ket : 
P = Persentase 
F = Jumlah Kesalahan 
N = Jumlah Sampel 



BAR I\' 

HASIL PENE1,ITIAN 

A. Hasil Penelitian 

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajuk~n pada bab sebelumnya, 

maka pada bab ini akan diuraikan kesalahan teknik s e n x e  yang dilakukan oleh 

Atlet Tenis Yunior Kota Padang, dari tes yang dilakukan drdapat hasilnya sebagai 

berikut : 

1. Analisis Teknik Service Seluruh Atlet Tenis Xunior Kota Padang 

Untuk mengetahui bentuk kesalahan apa yang dila'tukan oleh Atlet Tenis 

Yunior Kota Padang dalam melakukan service, maka dilakukan tes 

pengamatan dengan tiga orang juri dengan kriteria seb:.yai berikut : 

Hasil Analisa Service Atlet Yunior Kot:~ Padang 

I Ready Postion 1 26 1 76.47 i , 8 1 2353 1 34 ; 
1 

Kriteria Service Pelaksanaan / fr ' I'elaksanaan 
Benar (fa) Salah (fa) fr 

I I I 

Back Swim dan Ball Toss I 23 /67_65- 11 1 32,35 / I 
34 I 

I 

Jumlah i 
Sampel ! 

Forward Swing 
2-. - 

Contact Point 

2 3 

fr = frekuensi relatif persentase 

Pada tabel 1 temyata pada kriteria Read\! Posi/ion d;ri 34 orang sampel 26 

orang (76,47%) melakukan benar dan 8 orang (23.53O6 rnelakukan salah dan 

kriteria Buck Swntg cfcrrz Hull Ibss 23 orang (47,659'6) mt:lakukan benar dan 1 I 



orang (32,35%) melakukan salah dan kriteria (.'ot-\rcrr Swing dan C'ontirct 

Point 20 orang (58,82%) melakukan benar dan 14 ormg (41,180;b) melakukan 

salah sedangkan pada kriteria E;)llow T/~rough 23 ormg (67,65%) melakukan 

benar dan 1 1 orang (32,35%) melakukan salah. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 5ahwa kesalahan yang 

dominan dilakukan oleh Atlet Tenis Yunior Kota Padan2 pada kriteria Forwar 

Swing clan Contact Point yaitu 41,1896. Kemudien untuk lebih jelasnya 

distribusi data tersebut dapat dili hat garnbar histogram di bawah ini : 

I Benar I 
I 
1 Salah ' 
L--- 

Kriteria Service 

Gambar 1. Histogram Distribusi Analisis Service Atlst Tenis Yunior Kota 
Padang 

2. Analisis Teknik Service Atlet Tenis Laki-laki Yunior Kota Padang 

Untulr mengetahui bentuk kesalahan apa yang dilal. rtkan oleh atlet Tenis 

Yunior Laki-laki Kota Padang dalam melakrlkan servic~: maka dilakukan tes 

pengamatan dengan tiga orang juri dengan knteria sebagi I berikut : 



Hasil Analisa Service Atlet Laki-laki Yunior Kota Padang 

Pelaksanaan 

Ready Postion 
I I I 

Back Swim dan Ball Toss I 17 6 1 26,09 / 23 

I Forward Swing 1 15 1 65,22 8 1 34,78 ( 23 

I I I 

Follow Throug 17 -FT- 6 1 26,09 ( 23 

I I . - I I 

L 1 1-I- I I 
f i  = frekuensi relatif persentase 

Contact Point 

Pada tabel 2 ternyata pada kriteria Retru'l, Postion dari 23 orang atlet laki- 

15 1 65,22 1 8 1 34,78 1 23 

l a h  19 orang (82,60%) melakukan benar dan 4 orart: (17,4096) melakukan 

salah dan kriteria Buck Sing dan BaN Toss 17 oran? (73,91%) melakukan 

benar dan 6 orang (26,0994) rnelakukan salah dan kriteria Forujar Swing dan 

Contact Point 15 orang (65,22%) melakukan benar dan 8 orang (34,78%) 

melakukan salah sedangkan pada kriteria Follow Thrl ~ ~ r g  17 orang (73,9 1 %) 

melakukan benar dan 6 orang (26,099'0) melakukan salrh. 
W h '  

Berdasarkan uraian di atas dapat djsimpulkan kesslahan yang dominan 

dilakukan oleh atlet tenis yunior lab-lab Kota Padan? pada knteria Forward 

Swing dan Contac Point yaitu 34,78%. Kemudian untuk lebih jelasnya 

distribusi data tersebut dapat dilihat gambar histoyam (11 bawah ini : 
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Kriteria Service 

Gambar 2. Histogram Distribusi Analisis Service Atlet 1,aki-laki Tenis Yunior 
Kota Padang 

3. Analisis Teknik Service Atlet Perempuan 

Untuk mengetahui bentuk kesalahan apa yang dilak ukan oleh atlet Teni s 

Yunior Kota Padang dalam melakukan service, maka dilakukan test 

pewamatan dengan tiga orang juri dengan kriteria seba !ni berikut : 

Hasil Analisa Service Atlet Perempuan Yunior Yota Padang 

( Back Swim dan Ball Toss 1 3 ( 27,27 8 1 72,73 ( 1 1  1 

Kriteria Service 

Ready Postion 

p- - 
Contact Point 

-- - 

Follow Throug 
-- - 

fr = frekuensi relatif persentase 

Pelaksanaan fi Jumlah 
Benar (fa) 

7 63,44 



Pada tabel 3 ternyata pada kriteria i<eudy Pos~rorz dan 1 1 orang sampel 

atlet perempuan tenis vunior Kota Padag. 7 orang (6.; 64%) melakukan benar 

dan 4 orang (36,36%) melakukan salah dan kriteria &cic.k Swing Bull 7'o.s.s dan 

Forwurd Swing 3 orang (27,27Oh) melakukan benar dan 8 orang (72,73%) 

melakukan salah dan kriteria ('orlrruct Point 5 omn? (45,45%) rnelakkan 

benar dan 6 orang (54,54%) melakukan salah sedan!:l:an ada kriteria Follow 

Throug 7 orang (63,64%) melakukan benar dan 4 orarg (36,36?6) melakukan 

salah. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang 

dominan dilakukan oleh Atlet Perempuan Tenis Yunior Kota Padang pada 

kriteria Back Swing dun Bull Toss dan Forward Swing yaitu 72,73%. 

Kemudian untuk lebih jelasnya distribusi data tersehtrt dapt dilihat gambar 

histogram di bawah ini. 

Frekunsi 

Kriteria §ervice 
Gambar 3. Histogram Distribusi Analisi< Senice Atlet Perempuan Tenis 

Yunior Kota Padang 



4. Jenis Semis 

Berdasarkan kepada hasil analisis sewis yang cti':\kukan oleh atlet Tenis 

Yunior Kota Padang waktu melakukan test s e ~ c t : .  temyata dari 34 orang 

rampai semuanya memakai jenis servis Sfice. 

B. Pem bahasan 

1. Kriteria Penelitian 

Dari analisa data yang telah dilakukan terlihat b ~ h v a  pada knteria Readi 

Postion atlet tenis junior Kota Padang melakul.r!n 26 orang (76,47%) 

melakukan dengan benar dan 8 orang (23,534) melakukan dengan salah. 

Readi Postion merupakan "Sikap Siap" pa& saat rnelakukan service. Pada 

kriteria Reaa), Postion ini persentase jumlah atlet vnng melakukan dengan 

benar cukup besar. 

Pada kriteria Rack Swing dun Bull Toss 23 orang (67,75%) melakukan 

dengan benar, 11 orang (32,25%) melakukan dengari salah. Back Swing dan 

Rail Toss merupakan dua gerakan yang dilakukan sec:lra bersama. Buck Swing 

sangat berguna untuk memulai momentum dalam melnkukan serviec, apabila 

momentum yang dibangun ini salah maka service tid?l< akan dapat dilakukan 

dengan baik. Bail Toss sangat menentukan dalam nlemastikan jenis service 

apa yang akan dilakukan, karena posisi bola yang :ri:an dipukul ditentukan 

pada saat Hull Toss ini. 

Pada kriteria Fbwur~I Swing dan C'ontu~-t Po 1~ 20 orang (58,82%) 

melakukan dengan benar dan 14 orang melakukar. dengan salah. Kedua 



kriteria ini merupakan kriteria yang paling banyak iesalahan yang d~lakukan 

oleh seluruh atlet. Forward ,Swmn,g merupakan gerakan mengayn ke depan. 

Kesalahan yang dilakukan mungkin disebabkan ole'? kurangnya kekuatan pada 

atlet, sehingga mereka sulit melakukan gerakan dengan benar, sehingga 

ayunan kedepan dan Contact Porntnya t~dak tepat. 

Pada kriteria Follow Throug, 23 orang (67,15?'0 a melakukan dengan benar, 

dan 11 orang (32,35%) melakukan dengan salah Ini menunjukkan bahwa 

pada fase akhirpun, atlet junior masih banyak me1 nkukan kesalahan. Follow 

Throug merupakan gerak lanjut dari fase sebelumnva. Apabila gerak lanjut ini 

tidak benar maka juga akan mempengarulu jalanny a bola. 

Jenis Service 

Dari 34 orang atlet yang menjadi sampel, selur~hnya (100%) melakukan 

service slice. Hal ini mungkin disebabkan service :;lice cocok dengan fostur 

mereka yang cenderung pendek. Sercice flat, t i h k  akan efisien apabila 

dilakukan oleh atlet yang mempunyai t i n ~ g  hadan (? bawah 180 crn. Service 

flat menghasilkan jalannya bola lurus tanpa adanya nutaran. Jalan bola yang 

lurus ini, dltambah dengan adanya nntangan net, akxn membuat bola itu sulit 

masuk ke kotak service. 

Service yang lain adalah Twice. Jen~s  service l ? i  sangat sulit dilakukan 

oleh atlet junior, karena membutuhkan koordinas~ gerak yang rumit. dan 

kekuatan tangan, terutama pergelangan yang besar Melakukan service ini 

berarti atlet hams mampu mengkornbinasikan kedua 11:11 tad1 dengan balk. 



tlat menghasilkan jalannya bola lurus tanpa adanva plJtaran. Jalan bola yang 

lurus ini, ditambah dengan adanya rintangan net- akan membuat bola itu sulit 

masuk ke kotak sen1ice. 

Service yang lain adalah Twce.  Jenis service in1 sangat sulit dilakukan 

oleh atlet junior, karena membutuhkan koordinasi ycrak yang rumit, dan 

kekuatan tangan, terutama pergelangan ysng besar. flelakukan service ini 

berarti atlet harus mampu mengkombinasikan kedua ha' tadi dengan baik. 



BAB V 

KESlMPULAN DAN SAR4N 

A. Kesimpulan 

I .  Pada kriteria iieu& Yostron, 26 orang (76,479.b) rrclakukan &npn  benar, 

dan 8 orang (23,53%) melakukan dengan salah 

2. Pada kritena Back W~ng  dan Ball Toss, 23 orarr7 (67,65%) melakukan 

dengan benar, 1 1 orang 32,3S0/0) melakukan denga.1 salah. 

3 Pada kriteria Forewurd Swmg 20 orang (58,82O'o) melakukan dengan 

benar, 14 orang (4 1.18%) melakukan dengan salah 

4. Pada kriteria Contact Pornt, 20 orang (58,820h) m:l&ukan dengan benar, 

dan 14 orang melakukan dengan salah. 

5. Pada kriteria Follow Through 23 orang (67,65%) mciakukan dengan benar 

dan 1 1 orang (3225% melakukan denvan salah. 

6. Seluruh atlet tenis junior Kota Padang rnensgunakan service Slice 

B. Saran 

Kesalahan teknik merupakan salah satu Hand~cap bagi atlet untuk 

mencapai prestasi puncak. Idmlnya kesalahan tzl;nik yang ada harus 

dieliminir sekecil mungkin. Untuli itu mclihat pada 43siI penelitian bahwa 

kesalahan teknik yang dilakukan oleh atlet tenis Kot;~ Padang cukup besar, 

maka kedepan ha1 ini harus diperbaiki. Perbaikan itu lisa dilakukan melalui 



pelatih dari masing-masing pelatih, n~elalui Cochins (..linic ataupun kegiatan 

lainnya. 

Kesalahan teknik yang dilakukan oleh atlet junror masih bisa diperbaiki. 

Jangan sampai kesalahan itu menjadi prrnanenl, !chingga akhirnya akan 

menghambat kemajuan karir dari atlet tersebut. 

C. Implikasi 

Has11 dari penelitian menunjt~kkan bahwa banyaE: d a r ~  atlet junior Kota 

Padang rnasih salah dalarn melakukan service. Kesalahan nr mungkin disebabkan 

oleh kemampuan pelatih mereka dalarn menyarnpa~kai teori tentang teknik 

gerakan service yang ideal. Penyebab lain munqkin kema~iouan atlet yang rendah 

dalam menyerap materi yang berkaitan dmgan teknll. melakukan service, 

sehingga menyebabkan aplikasi gerak yang mereka lakukan juga rendah. 

Kesalahan teknik, apabila dibiarkan akan menjadi ke-dala untuk mencapai 

prestasi optimal. Untuk itu, berdasarkan ternunn dalam pvelitian ini diharapkan 

pada seluruh komponen yang bergerak dalam bidang pela?iban tenis memberikan 

perbaikan yng diperlukan agar prestasi atlet tenis junior di kota Padang dapat 

meningkat. 



DAFTAR KEPUSTAKAAIV 

Astrand, Per-Olof dan Rodahl, Kaare. (1986). 7;?.r/ hook of work pl~.~iologi  : 
Pl~~vsiologicul Buses ofl.,'.r~rcr.s.e. MC. G raw Hi! l Rook Company. 

Brown, Jim ( 1 996). Tenis Tingkof Yemula. Jakarta, PT. R:c a Grapindo Persada 

Chu, Don & A ( 1996). Tinis 7enugu. Jakarta, PT Raja G:l findo 

Collins ( 1  974). Leuming to Pluy Tennis Befter. London, Ci'asgow 

Deutcher Tennis Bund (1984), Tennis Lehc?p/trr* 2 Mzmchim. BLV 
Verlagsgeselisch mb. H. 

Groppel, Jack. (1989), Science of ('ouching Tennis. C~mpaigh IIIinois, Lisino 
Press 

* - 
Mandaya, B&. (1 988), Service Tennis, Yogyakarta, Liberty 

Leary, Don. J (t. t.), Tennis L w e s  dun cerdu.r, Jakarta, Anf:l:asa 

L- Esgay, Opa. ( 1987), Tenis. Luwes dun Cerdgs, Banbung, Angkasa 

Murti, Handono. (2002), 7eni.y sebagai presrasi dun profesi, Jakarta, Tyah 
Beratno Pellah 

NCCP, Canada,. (t.t.), Coach 2. Cunadc~ Nalwul (. oaching Certrjicafion 
Program. 

Sage, George. H. (1986) Motor leuming crnd Control : A rVeuroplz.yvologica/ 
Approuch. Iowa Dubuque. Wm. C. Brown Publi;'lers. 

Yudoprasetyo, B. ( 1  98 1 ). Helujur Tenis, Jakarlq Bharata k n y a  Aksara 



FORMAT PENILAIAN 

1 1 7knik  rg Diamati r-;-i Deskripsi 1 
- 

Ready Position -- - 

- - - Posisi Kalu -- 

- Posisi Tan an -. 

1 2. 1 Back Swing & Bali Toss 11:11 

- Posisi Badan 
- Posisi Raket 

i 

-- - 

3. Forward Swing -- 

- Posisi Raket -- 
- Sikap Tangan 

- Posisi Raket 
- Posisi Titik Berat Badan 
- Sikap Kaki 
- Sikap Badan 
- Posisi Ball Toss 
- Balance 

1 4. ( Contact Point /Impact -. - -L----l 

-- 

-- 

- Saat perkenaan 
- Arah Raket 

1 5. 1 Follow Throu-gh ,-I 
- Posisi akhir raket 
- Keseimbangan 

I I L -- . 

6. ( Jenis Service 1 
- I 



LAMPIRAN 2 

DATA PENELITIAN 



1 
Jumlah S I B I S  S I B /  

No Nama 
Hendri Irawadi' S I S 



SS Ira 

Jumlah 



S9 Novi A Masrun B S 
Damrah B B B 

SS 

Jumlah B S 
No Nama Rp BS FS 

No 

Randa 

Nama 
Hendri lrawadi 
Masrun 
Damrah 

Rp 
B 
B 
B 

BS 
B 
B 
B y i C P i y  B- - 

I3 B 



1 SO irnta ~~~~~~~~~~~ 
-- 

Jumlah S I S  - 

No Nama RD BS FS CP FS 

No Nama Rp BS FS CP I '," I 
Hendri lrawadi R , S S B 

S1 

Jumlah Benar 
Jumlah salah 

Yoai 
Hendri lrawadil I i I i 1 1 
Masrun 



HASIL PENGO1,AHAN D.4TA 

1. Analisis Semis Seluruh Sampel 

Data 1 Analisa Sevice Atlet Yunicr Kota Padang 

Kiretia Service 

Readj Postion 
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Garnbar 1 .  Histogram Distribus Analisis Service Atlet Tenis Yunior Kota Padang 

2. Analisis teknik servis Atlit laki-laki 

Hasil Analisa Sevice Atlet Tenis Lalri-laki Yunior Kota Padang 
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Gambar 2. Histogram Distribus Analisis Service Atlet Laki-laki Tenis Yunior Kota 

Padang 



3. Analisis Teknis Servis Atlit Perempuan 

Tabel 3 

Hasil Analisa Sevice Atlet Perernpuan l'rlnior Kota Padang 
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Gambar 3. Histogram Distribus Analisis Service Atlet J'erempuan Tenis Yunior 

Kota Padang 


