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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

Penyajian hasil penelitian adalah berdasarkan analisis statistik yang 

dilakukan pada data tiap variabel dalam penelitian ini. Variabel tersebut adalah 

data koordinasi mata tangan serta data hasil pretest dan posttest keterampilan 

passing bawah yang diterapkan perlakuan dengan metode latihan statis dan 

metode latihan dinamis. Berikut ini disajikan deskripsi data, uji persyaratan 

analisis, pengujian hipotesis, dan pembahasan penelitian. 

1. Deskripsi Data Penelitian 

Deskripsi data merupakan gambaran umum mengenai masing-masing 

variabel sebagai pendukung dalam pembahasan berikutnya. Melalui gambaran 

umum ini akan tampak kondisi awal dan kondisi akhir dari setiap variabel yang 

diteliti. Deskripsi data dari koordinasi mata tangan menggunakan instrumen tes 

lempar-tangkap bola tenis dengan melakukan lemparan 20 kali, tangan kanan 10 

kali dan tangan kiri 10 kali kemudian dijumlahkan. Analisis data hasil tes 

koordinasi mata tangan digunakan untuk membagi perlakuan metode latihan. 

Kemudian juga disajikan deskripsi data pretest dan postest keterampilan passing 

bawah menggunakan Braddy Wall Volleyball Test yang dimodifikasi. 

a. Deskripsi Data Ekstrakurikuler Bolavoli SMP Negeri 1 Pringkuku 

Pengukuran koordinasi mata tangan dilakukan pada tanggal 10 Mei 2017 

terhadap 20 siswa ekstrakurikuler bolavoli di SMP Negeri 1 Pringkuku. Data hasil 

pengukuran koordinasi mata tangan dikategorikan tinggi, sedang, dan rendah 

disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 2. Data Pengukuran Koordinasi Mata Tangan SMP 1 Pringkuku 

No. Nama Koordinasi Mata Tangan 

I II Jumlah Kategori 

1. Alvyn Romadhoni 10 7 17 Tinggi 
2. Cahya Putra 11 6 17 Tinggi 
3. Khoirul Gibran Wicaksono 10 6 16 Tinggi 
4. Novan Hendri 8 8 16 Tinggi 
5. Ryza Budiarto 8 7 15 Tinggi 
6. Muhammad Gunawan 8 6 14 Sedang 
7. Reza Taufik Ismail 7 7 14 Sedang 
8. Kevin Aldrian 8 5 13 Sedang 
9. Dimas Ridwan Putra Maulana 9 4 13 Sedang 
10. Mubarok Dawam 9 4 13 Sedang 
11. Fadhil Adi Prakoso 9 3 12 Sedang 
12. Anton Agung Saputra  7 5 12 Sedang 
13. Erick Septyan Haryanto 6 5 11 Sedang 
14. Laskar Ramadhan 5 6 11 Sedang 
15. Rifqi Niroga 6 5 11 Sedang 
16. Arya Eka Saputra 6 4 10 Rendah 
17. Dafa Ahmad Cahyadi 6 3 9 Rendah 
18. Muhamad Budianto 7 2 9 Rendah 
19. Hedsa Tegar Saputra 5 3 8 Rendah 
20. Faishal Rafly 4 4 8 Rendah 

 
Berdasarkan data pengukuran koordinasi mata tangan dari 20 siswa 

ekstrakurikuler bolavoli di SMP Negeri 1 Pringkuku seperti pada tabel 7, 

diketahui distribusi frekuensi data kategori koordinasi mata tangan yaitu 5 siswa 

(25%) kategori tinggi, 10 siswa (50%) kategori sedang, dan 5 siswa (25%) 

kategori rendah. Apabila disajikan dalam bentuk diagram batang maka sebagai 

berikut: 



68 
 

 
Gambar 14. Diagram Distribusi Frekuensi Data Kategori Koordinasi Mata 

Tangan Siswa SMP Negeri 1 Pringkuku 
 
Data hasil pengukuran pretest keterampilan passing bawah 

bolavoli yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2017 terhadap 20 siswa 

ekstrakurikuler bolavoli di SMP Negeri 1 Pringkuku dalam tabel berikut. 

Tabel 3. Data Pretest Keterampilan Passing Bawah Bolavoli Siswa 
Ekstrakurikuler Bolavoli SMP Negeri 1 Pringkuku 

No. Nama Pretest Passing Bawah 
1. Alvyn Romadhoni 40 
2. Cahya Putra 41 
3. Khoirul Gibran Wicaksono 40 
4. Novan Hendri 40 
5. Ryza Budiarto 39 
6. Muhammad Gunawan 39 
7. Reza Taufik Ismail 40 
8. Kevin Aldrian 34 
9. Dimas Ridwan Putra Maulana 37 
10. Mubarok Dawam 37 
11. Fadhil Adi Prakoso 34 
12. Anton Agung Saputra  37 
13. Erick Septyan Haryanto 38 
14. Laskar Ramadhan 36 
15. Rifqi Niroga 38 
16. Arya Eka Saputra 33 
17. Dafa Ahmad Cahyadi 28 
18. Muhamad Budianto 25 
19. Hedsa Tegar Saputra 28 
20. Faishal Rafly 26 
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b. Deskripsi Data Ekstrakurikuler Bolavoli SMP Negeri 3 Pringkuku 

Pengukuran koordinasi mata tangan dilakukan pada tanggal 15 Mei 2017 

terhadap 23 siswa ekstrakurikuler bolavoli di SMP Negeri 3 Pringkuku. Data hasil 

pengukuran koordinasi mata tangan dinilai berdasarkan klasifikasi tingkat yaitu 

tinggi, sedang, dan rendah. 

Tabel 4. Data Pengukuran Koordinasi Mata Tangan SMP 3 Pringkuku 

No. Nama Koordinasi Mata Tangan 
I II Jumlah Kategori 

1. Farid Rukmahadi 11 7 18 Tinggi 
2. Geofani Fajar 8 9 17 Tinggi 
3. Doni Kusuma 9 8 17 Tinggi 
4. Teddy Herdiansyah 10 6 16 Tinggi 
5. Ivan Ardis 8 7 15 Tinggi 
6. Henri Silva 8 7 15 Tinggi 
7. Agra Radinka Rachman 8 6 14 Sedang 
8. Bayu Firmansyah 7 7 14 Sedang 
9. Widhi Hatmadja Putra 8 6 14 Sedang 
10. Maulana Iqbal 8 6 14 Sedang 
11. Frendi Zaini 7 6 13 Sedang 
12. Dana Kristanto 5 8 13 Sedang 
13. Ihsan Putra Manggala 8 5 13 Sedang 
14. Zidan Nurul Hijrah 7 5 12 Sedang 
15. Dinmas Budi utomo 8 4 12 Sedang 
16. Bayu Indra 6 6 12 Sedang 
17. Fandi Bagas Saputra 7 5 12 Sedang 
18. Prima Istandi 6 5 11 Rendah 
19. Ihsan Abdurrahman 6 4 10 Rendah 
20. Muhammad Julian Rizky 5 4 9 Rendah 
21. Hardian Prandita 5 4 9 Rendah 
22. Dimas Maulana 4 4 8 Rendah 
23. Eva Rival 5 3 8 Rendah 

 
Berdasarkan data pengukuran koordinasi mata tangan dari 23 siswa 

ekstrakurikuler bolavoli di SMP Negeri 3 Pringkuku, diketahui distribusi 

frekuensi data yaitu 6 siswa (26%) kategori tinggi, 11 siswa (48%) kategori 

sedang, dan 6 siswa (26%) kategori rendah.  
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Gambar 15. Diagram Distribusi Frekuensi Data Kategori Koordinasi 

Mata Tangan Siswa Ekstrakurikuler Bolavoli SMP Negeri 3 
Pringkuku 

 
Data hasil pretest keterampilan passing bawah 23 siswa 

ekstrakurikuler bolavoli di SMP Negeri 3 Pringkuku sebagai berikut. 

Tabel 5. Data Pretest Keterampilan Passing Bawah Bolavoli Siswa 
Ekstrakurikuler Bolavoli SMP Negeri 3 Pringkuku 

No. Nama Pretest Passing Bawah 
1. Farid Rukmahadi 40 
2. Geofani Fajar 39 
3. Doni Kusuma 39 
4. Teddy Herdiansyah 39 
5. Ivan Ardis 39 
6. Henri Silva 40 
7. Agra Radinka Rachman 38 
8. Bayu Firmansyah 38 
9. Widhi Hatmadja Putra 39 
10. Maulana Iqbal 38 
11. Frendi Zaini 38 
12. Dana Kristanto 39 
13. Ihsan Putra Manggala 36 
14. Zidan Nurul Hijrah 37 
15. Dinmas Budi utomo 34 
16. Bayu Indra 37 
17. Fandi Bagas Saputra 35 
18. Prima Istandi 31 
19. Ihsan Abdurrahman 28 
20. Muhammad Julian Rizky 28 
21. Hardian Prandita 27 
22. Dimas Maulana 26 
23. Eva Rival 27 
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c. Deskripsi Data Hasil Passing Bawah yang Memiliki Koordinasi Mata 
Tangan Tinggi Dilatih dengan Metode Latihan Passing Statis (A1B1) 

 
Setelah sampel penelitian ditentukan, yaitu seluruh peserta putra 

ekstrakurikuler Bolavoli di SMP Negeri 1 Pringkuku melakukan test koordinasi 

mata tangan didapat 5 siswa yang memiliki kordinasi mata tangan tinggi diberikan 

perlakuan metode latihan statis. Setelah seluruh program latihan selesai diberikan, 

siswa melakukan posttest keterampilan passing bawah bolavoli. Berikut ini 

ditampilkan data hasil pretest dan postest keterampilan passing bawah 

ekstrakurikuler bolavoli di SMP Negeri 1 Pringkuku pada kelompok A1B1 

berdasarkan mean atau rerata penggunaan metode latihan statis dan koordinasi 

mata tangan tinggi. 

Tabel 6. Data Pretest dan Posttest Passing Bawah Bolavoli Kelompok 
Koordinasi Tinggi dengan Latihan Statis (A1B1) 

Kelompok Tes awal Tes akhir Peningkatan 

A1B1 

(Koordinasi Tinggi,  

Latihan Statis) 

40 46 6 

41 45 4 

40 44 4 

40 45 5 

39 44 5 

Jumlah 200 224 24 

Rerata 40 45 5 

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diamati bahwa dari pretest ke postest 

mengalami peningkatan hasil passing bawah yang berbeda-beda. Berdasarkan 

tabel di atas, koordinasi tinggi yang dilatih dengan menggunakan metode latihan 
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statis memberikan pengaruh terhadap peningkatan passing peserta putra 

ekstrakurikuler bolavoli di SMP Negeri 1 Pringkuku dengan jumlah 24 dan rata-

rata sebesar 5 kali passing bawah bolavoli.  

d. Deskripsi Data Hasil Passing Bawah yang Memiliki Koordinasi Mata 
Tangan Tinggi Dilatih dengan Metode Latihan Passing Dinamis (A1B2) 

Setelah sampel penelitian ditentukan, yaitu sebanyak 23 peserta putra 

ekstrakurikuler Bolavoli di SMP Negeri 3 Pringkuku melakukan test koordinasi 

mata tangan didapat 6 siswa yang memiliki kordinasi mata tangan tinggi diberikan 

perlakuan metode latihan dinamis. Setelah seluruh program latihan selesai 

diberikan, siswa melakukan posttest keterampilan passing bawah bolavoli. 

Berikut ini ditampilkan data hasil pretest dan postest keterampilan passing bawah 

ekstrakurikuler bolavoli di SMP Negeri 3 Pringkuku pada kelompok metode 

latihan dinamis dan koordinasi mata tangan tinggi (A1B2). 

Tabel 7. Data Pretest dan Posttest Passing Bawah Bolavoli Kelompok 
Koordinasi Tinggi dengan Latihan Dinamis (A1B2) 

Kelompok Tes awal Tes akhir Peningkatan 

A1B2 

(Koordinasi Tinggi,  

Latihan Dinamis) 

40 48 8 

39 45 6 

39 46 7 

39 47 8 

39 47 8 

40 48 8 

Jumlah 236 281 45 

Rerata 39 47 8 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diamati bahwa dari pretest ke postest 

mengalami peningkatan hasil passing bawah yang berbeda-beda. Berdasarkan 

tabel di atas, koordinasi tinggi yang dilatih dengan menggunakan metode latihan 

dinamis memberikan pengaruh terhadap peningkatan passing peserta putra 

ekstrakurikuler bolavoli di SMP Negeri 3 Pringkuku dengan jumlah 45 dan rata-

rata sebesar 8 kali passing bawah bolavoli. 

e. Deskripsi Data Hasil Passing Bawah yang Memiliki Koordinasi Mata 
Tangan Rendah Dilatih dengan Metode Latihan Passing Statis (A2B1) 

Setelah sampel penelitian ditentukan, yaitu sebanyak 20 peserta putra 

ekstrakurikuler Bolavoli di SMP Negeri 1 Pringkuku melakukan test koordinasi 

mata tangan didapat 5 siswa yang memiliki kordinasi mata tangan rendah 

diberikan perlakuan metode latihan statis. Setelah seluruh program latihan selesai 

diberikan, siswa melakukan posttest keterampilan passing bawah bolavoli. 

Berikut ini ditampilkan data hasil pretest dan postest keterampilan passing bawah 

ekstrakurikuler bolavoli di SMP Negeri 1 Pringkuku pada kelompok A2B1 

berdasarkan mean atau rerata penggunaan metode latihan statis dan koordinasi 

mata tangan rendah. 

Tabel 8. Data Pretest dan Posttest Passing Bawah Bolavoli Kelompok 
Koordinasi Rendah dengan Latihan Statis (A2B1) 

Kelompok Tes awal Tes akhir Peningkatan 

A2B1 

(Koordinasi Rendah, 
Latihan Statis) 

33 36 3 

28 34 6 

25 30 5 

28 35 7 
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26 33 7 

Jumlah 140 168 28 

Rerata 28 34 6 

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diamati bahwa dari pretest ke postest 

mengalami peningkatan hasil passing bawah yang berbeda-beda. Berdasarkan 

tabel di atas, koordinasi rendah yang dilatih dengan menggunakan metode latihan 

statis memberikan pengaruh terhadap peningkatan passing peserta putra 

ekstrakurikuler bolavoli di SMP Negeri 1 Pringkuku dengan jumlah 28 dan rata-

rata sebesar 6 kali passing bawah bolavoli.  

f. Deskripsi Data Hasil Passing Bawah yang Memiliki Kelincahan Rendah 
Dilatih dengan Metode Latihan Passing Dinamis (A2B2) 

  
Setelah sampel penelitian ditentukan, yaitu sebanyak 23 peserta putra 

ekstrakurikuler Bolavoli di SMP Negeri 3 Pringkuku melakukan test koordinasi 

mata tangan didapat 6 siswa yang memiliki kordinasi mata tangan rendah 

diberikan perlakuan metode latihan dinamis. Setelah seluruh program latihan 

selesai diberikan, siswa melakukan posttest keterampilan passing bawah bolavoli. 

Berikut ini ditampilkan data hasil pretest dan postest keterampilan passing bawah 

ekstrakurikuler bolavoli di SMP Negeri 3 Pringkuku pada kelompok metode 

latihan dinamis dan koordinasi mata tangan rendah (A2B2). 

Tabel 9. Data Pretest dan Posttest Passing Bawah Bolavoli Kelompok 
Koordinasi Rendah dengan Latihan Dinamis (A2B2) 

Kelompok Tes awal Tes akhir Peningkatan 

A2B2 

(Koordinasi Rendah, Latihan 

31 33 2 

28 30 2 
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Dinamis) 28 30 2 

27 33 6 

26 32 6 

27 31 4 

Jumlah 167 189 22 

Rerata 28 32 4 

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diamati bahwa dari pretest ke postest 

mengalami peningkatan hasil passing bawah yang berbeda-beda. Berdasarkan 

tabel di atas, koordinasi rendah yang dilatih dengan menggunakan metode latihan 

dinamis memberikan pengaruh terhadap peningkatan passing peserta putra 

ekstrakurikuler bolavoli di SMP Negeri 3 Pringkuku dengan jumlah 22 dan rata-

rata sebesar 4 kali passing bawah bolavoli. 

B. Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Sebelum dilakukan analisis data perlu diuji distribusi kenormalan dari data 

tersebut. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode 

Kolmogorov Smirnov. Hasil uji normalitas data yang dilakukan pada tiap 

kelompok adalah sebagai berikut: 

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas Data pada Kelompok Koordinasi Mata 
Tangan Tinggi dengan Latihan Statis dan Latihan Dinamis  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pretest_Statis 

Koordinasi 

Tinggi 

Posttest_Statis 

Koordinasi 

Tinggi 

Pretest_Dinamis 

Koordinasi 

Tinggi 

Posttest_Dinami

s Koordinasi 

Tinggi 

N 5 5 6 6 
Normal Mean 40.0000 44.8000 39.3333 46.8333 
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Parametersa Std. 

Deviation 
.70711 .83666 .51640 1.16905 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .300 .231 .407 .223 
Positive .300 .231 .407 .159 
Negative -.300 -.194 -.259 -.223 

Kolmogorov-Smirnov Z .671 .515 .998 .547 
Asymp. Sig. (2-tailed) .759 .953 .272 .926 

a. Test distribution is 

Normal. 
 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui data penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila p 

> 0.05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, berarti dapat disimpulkan bahwa data 

sampel tersebut berdistribusi normal. Demikian pula sebaliknya apabila p < 0.05 

maka H0 ditolak dan H1 diterima, berarti dapat disimpulkan bahwa data sampel 

tersebut berdistribusi tidak normal.  

Berdasarkan analisis statistik uji normalitas yang telah dilakukan dengan 

menggunakan uji Z Kolmogorov Smirnov, pada kelompok metode latihan statis 

koordinasi mata tangan tinggi diperoleh nilai pretest dan postest sebesar 0.759 dan 

0.953, nilai tersebut lebih besar dari angka 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa 

data tersebut adalah berdistribusi normal.  

Berdasarkan hasil uji normalitas data yang dilakukan pada kelompok 

metode latihan dinamis koordinasi mata tangan tinggi diperoleh nilai pretest dan 

postest sebesar 0.272 dan 0.926, nilai tersebut lebih besar dari angka 0.005, maka 

dapat disimpulkan bahwa data adalah berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji 

parametrik didapatkan hasil data pada kelompok metode latihan statis koordinasi 



77 
 

mata tangan tinggi dan kelompok metode latihan dinamis koordinasi mata tangan 

tinggi berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan pada uji homogenitas. 

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas Data pada Kelompok Koordinasi Mata 
Tangan Rendah dengan Latihan Statis dan Latihan Dinamis  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pretest_Statis 

Koordinasi 

Rendah 

Posttest_Statis 

Koordinasi 

Rendah 

Pretest_Dinamis 

Koordinasi 

Rendah 

Posttest_Dinamis 

Koordinasi 

Rendah 

N 5 5 6 6 
Normal 

Parametersa 

Mean 28.0000 33.6000 27.8333 31.5000 
Std. Deviation 3.08221 2.30217 1.72240 1.37840 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .300 .197 .295 .195 
Positive .300 .149 .295 .195 
Negative -.165 -.197 -.148 -.195 

Kolmogorov-Smirnov Z .671 .441 .722 .478 
Asymp. Sig. (2-tailed) .759 .990 .674 .976 

a. Test distribution is Normal. 
 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui data penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila p 

> 0.05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, berarti dapat disimpulkan bahwa data 

sampel tersebut berdistribusi normal. Demikian pula sebaliknya apabila p < 0.05 

maka H0 ditolak dan H1 diterima, berarti dapat disimpulkan bahwa data sampel 

tersebut berdistribusi tidak normal.  

Berdasarkan analisis statistik uji normalitas yang telah dilakukan dengan 

menggunakan uji Z Kolmogorov Smirnov, didapatkan dari hasil uji normalitas 

data yang dilakukan pada kelompok metode latihan statis koordinasi mata tangan 

rendah diperoleh nilai pretest dan postest sebesar 0.759 dan 0.990, nilai tersebut 
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lebih besar dari angka 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut adalah 

berdistribusi normal.  

Berdasarkan hasil uji normalitas data yang dilakukan pada kelompok 

metode latihan dinamis koordinasi mata tangan rendah diperoleh nilai pretest dan 

postest sebesar 0.674 dan 0.976, nilai tersebut lebih besar dari angka 0.005, maka 

dapat disimpulkan bahwa data adalah berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji 

parametrik didapatkan hasil data pada kelompok metode latihan statis koordinasi 

mata tangan rendah dan kelompok metode latihan dinamis koordinasi mata tangan 

rendah berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan pada uji homogenitas. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk menguji kesamaan varian antara 

kelompok 1 dan kelompok 2. Uji homogenitas pada penelitian ini dilakukan 

dengan uji Levene Test. Hasil uji homogenitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 12. Hasil Uji Homogenitas Varians 
 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Dependent Variable:Posttest  

F df1 df2 Sig. 

1.614 3 18 .221 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent 

variable is equal across groups. 
 

Uji homogenitas dilakukan untuk menguji persamaan beberapa sampel 

yaitu homogen atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila p > 

0.05, maka berarti dapat disimpulkan bahwa data sampel tersebut memiliki 

varians homogen. Demikian pula sebaliknya apabila p < 0.05, berarti dapat 

disimpulkan bahwa data sampel tersebut memiliki varians tidak homogen. 
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Berdasarkan analisis statistik uji homogenitas yang telah dilakukan dengan 

menggunakan uji Levene Test, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.221 > 0.05. 

Hal ini berarti dalam kelompok data memiliki varians yang homogen. Selanjutnya 

berdasarkan uji persyaratan, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas keduanya 

memenuhi persyaratan, maka pengujian terhadap hipotesis yang diajukan telah 

terpenuhi dan dapat dilanjutkan. 

3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis varians 

(ANAVA) dua jalur. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan berdasarkan hasil 

analisis data dan analisis varian. Analisis varians dua jalur digunakan untuk 

menguji pengaruh utama (main effect) antara variabel bebas metode latihan dan 

variabel atribut koordinasi mata tangan (simple effect) terhadap variabel terikat  

keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli. Hasil analisis data 

yang diperlukan untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Uji Hipotesis 1 
 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh metode 

latihan statis dan metode latihan dinamis terhadap keterampilan passing bawah 

siswa ekstrakurikuler bolavoli menggunakan uji ANAVA dengan bantuan 

perhitungan SPSS 17. Hipotesis yang diuji sebagai berikut: 

Ho :  Tidak ada pengaruh metode latihan statis dan metode latihan dinamis 

terhadap keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli. 

Ha :  Ada pengaruh metode latihan statis dan metode latihan dinamis terhadap 

keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli. 
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Berikut ini adalah rangkuman hasil analisis penghitungan metode statis 

dan metode latihan dinamis terhadap keterampilan passing bawah siswa 

ekstrakurikuler bolavoli. 

Tabel. 13.  Hasil Analisis Pengaruh Metode Statis dan Metode Latihan 
Dinamis terhadap Keterampilan Passing Bawah Siswa 
Ekstrakurikuler Bolavoli 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Posttest     
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1018.939a 3 339.646 151.578 .000 
Intercept 33498.188 1 33498.188 1.495E4 .000 
Metode_Latihan 356.006 1 356.006 136.003 .009 
Koordinasi_mata_tangan 960.024 1 960.024 428.441 .000 
Metode_Latihan * 
Koordinasi_mata_tangan 23.297 1 23.297 10.397 .005 

Error 40.333 18 2.241   
Total 34834.000 22    
Corrected Total 1059.273 21    
a. R Squared = ,962 (Adjusted R Squared = ,956)    

 
Berdasarkan hasil analisis tabel tersebut, diperoleh rerata penghitungan 

metode statis dan metode latihan dinamis terhadap keterampilan passing bawah 

siswa ekstrakurikuler bolavoli adalah sebesar 356.006. Nilai signifikansi pada 

metode statis dan metode latihan dinamis terhadap keterampilan passing bawah 

siswa ekstrakurikuler bolavoli adalah sebesar 0.009 < 0.05, maka dapat diketahui 

kriteria pengujian bahwa H01 ditolak jika angka signifikansi yang dihasilkan lebih 

kecil dari 0,05. Sehingga disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan metode 

latihan statis dan metode latihan dinamis terhadap keterampilan passing bawah 

siswa ekstrakurikuler bolavoli. 

Nilai rerata peningkatan keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler 

bolavoli yang memiliki koordinasi mata tangan tinggi dengan metode latihan 
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statis sebesar 5,00. Nilai rerata peningkatan keterampilan passing bawah siswa 

ekstrakurikuler bolavoli yang memiliki koordinasi mata tangan rendah dengan 

metode latihan statis sebesar 6,00. Kemudian nilai rerata peningkatan 

keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli yang memiliki 

koordinasi mata tangan tinggi dengan metode latihan dinamis sebesar 8,00. Nilai 

rerata peningkatan keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli 

yang memiliki koordinasi mata tangan rendah dengan metode latihan dinamis 

sebesar 4,00.  

Berdasarkan hasil analisis data rerata tersebut diketahui bahwa 

peningkatan keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli pada 

metode latihan dinamis lebih besar daripada peningkatan keterampilan passing 

bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli dengan metode latihan statis. Artinya bahwa 

metode latihan dinamis lebih baik dalam meningkatkan keterampilan passing 

bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli daripada metode latihan statis.  

b. Analisis Uji Hipotesis 2  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh siswa 

yang mempunyai koordinasi mata tangan tinggi dan koordinasi mata tangan 

rendah terhadap keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli 

menggunakan uji ANAVA dengan bantuan perhitungan SPSS 17. Hipotesis yang 

diuji sebagai berikut: 

Ho : Tidak ada pengaruh siswa yang mempunyai koordinasi mata tangan tinggi 

dan koordinasi mata tangan rendah terhadap keterampilan passing bawah 

siswa ekstrakurikuler bolavoli. 
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Ha :  Ada pengaruh siswa yang mempunyai koordinasi mata tangan tinggi dan 

koordinasi mata tangan rendah terhadap keterampilan passing bawah siswa 

ekstrakurikuler bolavoli. 

Tabel 14. Hasil Analisis Pengaruh Koordinasi Mata Tangan Tinggi dan 
Koordinasi Mata Tangan Rendah Terhadap Keterampilan 
Passing Bawah Siswa Ekstrakurikuler Bolavoli 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Posttest     
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1018.939a 3 339.646 151.578 .000 
Intercept 33498.188 1 33498.188 1.495E4 .000 
Metode_Latihan 356.006 1 356.006 136.003 .009 
Koordinasi_mata_tangan 960.024 1 960.024 428.441 .000 
Metode_Latihan * 
Koordinasi_mata_tangan 23.297 1 23.297 10.397 .005 

Error 40.333 18 2.241   
Total 34834.000 22    
Corrected Total 1059.273 21    
a. R Squared = ,962 (Adjusted R Squared = ,956)    

 
Berdasarkan hasil analisis tabel tersebut, diperoleh rerata pengaruh 

koordinasi mata tangan tinggi dan koordinasi mata tangan rendah terhadap 

keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli adalah sebesar 

960,024. Nilai signifikansi pada koordinasi mata tangan tinggi dan koordinasi 

mata tangan rendah terhadap keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler 

bolavoli adalah sebesar 0.00 < 0.05, maka dapat diketahui kriteria pengujian 

bahwa H02 ditolak jika angka signifikansi yang dihasilkan kurang dari 0,05. 

Sehingga disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan siswa yang mempunyai 

koordinasi mata tangan tinggi dan koordinasi mata tangan rendah terhadap 

keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli. 
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Nilai rerata peningkatan keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler 

bolavoli yang memiliki koordinasi mata tangan tinggi dengan metode latihan 

statis sebesar 5,00. Nilai rerata peningkatan keterampilan passing bawah siswa 

ekstrakurikuler bolavoli yang memiliki koordinasi mata tangan rendah dengan 

metode latihan statis sebesar 6,00. Kemudian nilai rerata peningkatan 

keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli yang memiliki 

koordinasi mata tangan tinggi dengan metode latihan dinamis sebesar 8,00. Nilai 

rerata peningkatan keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli 

yang memiliki koordinasi mata tangan rendah dengan metode latihan dinamis 

sebesar 4,00. Berdasarkan hasil analisis data rerata tersebut diketahui bahwa 

peningkatan keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli yang 

memiliki koordinasi mata tangan tinggi lebih besar daripada peningkatan 

keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli yang memiliki 

koordinasi mata tangan rendah. Artinya bahwa kelincahan tinggi lebih baik 

daripada kelincahan rendah dalam meningkatkan keterampilan passing bawah 

siswa ekstrakurikuler bolavoli. 

c. Analisis Uji Hipotesis 3  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada interaksi metode 

latihan statis dan dinamis serta koordinasi mata tangan (tinggi dan rendah) 

terhadap keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli 

menggunakan uji ANAVA dengan bantuan perhitungan SPSS 17. Hipotesis yang 

diuji sebagai berikut: 
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Ho : Tidak ada interaksi metode latihan dan koordinasi mata tangan terhadap 

keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli. 

Ha :  Ada interaksi metode latihan dan koordinasi mata tangan terhadap 

keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli. 

Tabel 15. Hasil Analisis Interaksi Antara Kedua Kelompok Metode 
Latihan dan Koordinasi Mata Tangan Terhadap Peningkatan 
Keterampilan Passing Bawah Siswa Ekstrakurikuler Bolavoli 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Posttest     
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1018.939a 3 339.646 151.578 .000 
Intercept 33498.188 1 33498.188 1.495E4 .000 
Metode_Latihan 356.006 1 356.006 136.003 .009 
Koordinasi_mata_tangan 960.024 1 960.024 428.441 .000 
Metode_Latihan * 
Koordinasi_mata_tangan 23.297 1 23.297 10.397 .005 

Error 40.333 18 2.241   
Total 34834.000 22    
Corrected Total 1059.273 21    
a. R Squared = ,962 (Adjusted R Squared = ,956)    

 
Berdasarkan hasil analisis tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi 

interaksi antara kedua kelompok metode latihan dan koordinasi mata tangan 

(tinggi dan rendah) terhadap keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler 

bolavoli adalah sebesar 0.005 < 0.05, maka dapat diketahui kriteria pengujian 

bahwa H03 ditolak jika angka signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05. 

Sehingga disimpulkan ada interaksi metode latihan (statis dan dinamis) dan 

koordinasi mata tangan (tinggi dan rendah) terhadap keterampilan passing bawah 

siswa ekstrakurikuler bolavoli.  
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Tabel 16. Interpretasi Interaksi Antara Kedua Kelompok Metode Latihan dan 
Koordinasi Mata Tangan Terhadap Peningkatan Keterampilan Passing 
Bawah Siswa Ekstrakurikuler Bolavoli 

 
Multiple Comparisons 

Posttest 
Tukey HSD 

     

(I) 
Interaks
i 

(J) 
Interaks
i 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

A1B1 A1B2 -2.033 .906 .149 -4.60 .53 

A2B1 11.200* .947 .000 8.52 13.88 

A2B2 13.300* .906 .000 10.74 15.86 
A1B2 A1B1 2.033 .906 .149 -.53 4.60 

A2B1 13.233* .906 .000 10.67 15.80 
A2B2 15.333* .864 .000 12.89 17.78 

A2B1 A1B1 -11.200* .947 .000 -13.88 -8.52 
A1B2 -13.233* .906 .000 -15.80 -10.67 
A2B2 2.100 .906 .131 -.46 4.66 

A2B2 A1B1 -13.300* .906 .000 -15.86 -10.74 
A1B2 -15.333* .864 .000 -17.78 -12.89 
A2B1 -2.100 .906 .131 -4.66 .46 

  
Bentuk grafik yang menunjukkan tidak ada interaksi antara dua faktor 

penelitian dapat dilihat pada gambar profile plot berikut: 
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Gambar 16. Bentuk Profile Plots 

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa bentuk garis 

perubahan besarnya nilai passing bawah adalah bersinggungan. Garis perubahan 

peningkatan hasil passing bawah antar kelompok memiliki suatu titik pertemuan 

atau persilangan antara metode latihan (statis dan dinamis) dan koordinasi mata 

tangan (tinggi dan rendah) terhadap keterampilan passing bawah siswa 

ekstrakurikuler bolavoli. Hal ini berarti bahwa terdapat interaksi diantara 

keduanya.  

C. Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini memberikan pemikiran dan penafsiran 

yang lebih lanjut mengenai hasil-hasil analisis yang telah dikemukakan. 

Berdasarkan pengujian-pengujian hipotesis telah dihasilkan pembahasan sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis 1 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dinyatakan bahwa hipotesis 

penelitian terdapat peningkatan keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler 

bolavoli melalui metode latihan statis dan metode latihan dinamis diterima, hal ini 

berarti bahwa kedua metode latihan tersebut memiliki pengaruh terhadap 

peningkatan keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli. Metode 

latihan dinamis memberi pengaruh yang lebih baik daripada metode latihan statis 

terhadap keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai rerata peningkatan peningkatan keterampilan passing 

bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli pada metode latihan dinamis sebesar 8,00.  
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  Kondisi fisik dalam olahraga prestasi merupakan komponen yang sangat 

penting yang akan mendukung dalam pencapaian prestasi yang optimal, oleh 

karena itu dalam peningkatan dan pemeliharaan unsur kondisi fisik merupakan 

aspek penting yang harus dilakukan secara berkesinambungan.  

2. Hipotesis 2 

 Berdasarkan hasil analisis data penelitian dinyatakan bahwa siswa 

dengan koordinasi mata tangan tinggi lebih baik/bagus daripada koordinasi mata 

tangan rendah terhadap peningkatan keterampilan passing bawah siswa 

ekstrakurikuler bolavoli. Berdasarkan pengujian hipotesis ke dua ternyata terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kelompok siswa yang memiliki koordinasi mata 

tangan tinggi dan koordinasi mata tangan rendah terhadap peningkatan 

keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli. Pada kelompok 

pemain yang mempunyai koordinasi mata tangan tinggi mempunyai peningkatan  

keterampilan passing bawah yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok 

pemain yang mempunyai koordinasi mata tangan rendah. 

3. Hipotesis 3 

Berdasarkan analisis varian, hipotesis penelitian tentang adanya interaksi 

antara metode latihan (statis dan dinamis) dan koordinasi mata tangan (tinggi dan 

rendah) terhadap keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli 

dinyatakan terdapat interaksi yang signifikan antara keduanya. Hal ini antara 

metode latihan dan koordinasi terdapat interaksi yang bermakna terhadap 

peningkatan keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli. Metode 

latihan statis dan dinamis sama-sama memiliki pengaruh terhadap peningkatan 
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keterampilan passing bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli, sedangkan koordinasi 

mata tangan juga memiliki pengaruh terhadap peningkatan keterampilan passing 

bawah siswa ekstrakurikuler bolavoli.  

 

 

  


