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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

If you have crazy friends, you have crazy time.  

Setiap manusia tidak memiliki kesempatan untuk memilih 

hidupnya entah itu kehidupan yang baik atau sebaliknya, karena 

dunia ini adalah alam fana dimana rahasia Tuhan tidak dapat dilihat 

dan ditebak seperti apa terjadinya. Manusia tentu ingin memiliki 

kehidupan yang baik untuk dijalaninya tetapi semua tidak dapat 

diminta dengan senang hati karena Tuhan-lah yang sudah 

merencanakan semuanya, tau apa yang kita tidak ketahui, bisa apa 

yang kita tidak bisa, dan memungkinkan apa yang kita pikirkan 

semuanya tidak mungkin.  

Menjalani hidup bukan perkara sulit atau mudah tetapi 

bagaimana mengusahakan apa yang perlu dilakukan untuk bertahan 

dalam kehidupan, terlepas tingkat kesulitan dan kemudahan yang 

menjadi faktor keuntungan dan tantangan dalam perjalanannya. 

Banyak sisi dari kehidupan yang dapat dipelajari walaupun 

terkadang kita tidak menyadari apa yang ada disekitar kita, saya 

mencoba memahami diri dan meyakini bahwa alam adalah ciri 

bagaimana siklus kehidupan ini telah diatur oleh Sang Pencipta, 

semua sendi kehidupan mahluk hidup adalah siklus bahwa kehidupan 

mempunyai awal dan akhir dimana didalamnya terdapat ciri-ciri dan 

pertanda yang dapat dipahami secara rohani maupun duniawi. 

 

“YOU ONLY LIFE ONCE” 
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PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh 

Latihan dengan Menggunakan Media Raket Tenis Terhadap Kemampuan Gerak 

Dasar Lob pada Permainan Bulutangkis” ini sepenuhnya adalah benar-benar karya 

saya sendiri, tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya 

orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-

cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 

keilmuan. 

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan 

kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap 

etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian 

karya saya ini. 

 

 

 

 

      Sumedang,           Juni 2016 

      Yang membuat pernyataan 

 

 

 

Dihad Rahadi Sahid 
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ABSTRAK 

 

PENGARUH LATIHAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA RAKET 

TENIS TERHADAP KEMAMPUAN GERAK DASAR LOB 

 PADA PERMAINAN BULUTANGKIS 

 

(Penelitian Eksperimen terhadap Siswa Kelas V di SDN Cijeler III di 

Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang) 

DIHAD RAHADI SAHID 

Penelitian ini berawal dari pengamatan peneliti terhadap pembelajaran 

penjas di sekolah dasar terutama dalam materi bulutangkis yang kurang diajarkan, 

terlebih lagi kemampuan gerak dasar lob siswa masih memiliki kekurangan 

diantaranya masih banyak siswa yang tidak mencapai target sasaran. Adapun 

untuk memberikan latihan pada siswa dalam meningkatkan kemampuan gerak 

dasar lob ini yaitu berbantuanmedia raket tenis. Berdasarkan hal tersebut timbul 

permasalahan yaitu apakah penggunaan media raket tenis berpengaruh terhadap 

kemampuan gerak dasar lob? Peneliti merumuskan masalah yaitu adakah 

pengaruh latihan dengan atau tanpa penggunaan media raket tenis? Apakah 

terdapat perbedaan kemampuan gerak dasar lob siswa yang berlatih dengan atau 

tanpa menggunakan media raket tenis pada permainan bulutangkis? Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan perbedaan penggunaan media raket 

tenis terhadap kemampuan gerak dasar lob. Untuk memecahkan masalah tersebut 

peneliti menggunakan metode true eksperimen, dengan instrumen yang digunakan 

yaitu tes kemampuan gerak dasar lob bulutangkis. Populasi yang digunakan 

adalah seluruh siswa kelas V di Kecamatan Situraja. Sementara sampel penelitian 

terpilih SDN Cijeler III dengan jumlah 30 siswa. Hasil dari hipotesis yang 

diajukan berdasarkan uji beda rata-rata pretes dan postes kelompok eksperimen, 

dengan  diperoleh hasil P-value (sig-1 tailed) sebesar 0,000. P-value 

<0,05 maka H0 ditolak, artinya program latihan pada kelompok eksperimen 

memberikan pengaruh terhadap kemampuan gerak dasar lob siswa pada 

permainan bulutangkis. Berdasarkan hasil uji beda rata-rata pretes dan postes 

kelompok kontrol, dengan   diperoleh hasil P-value (sig-1 tailed) sebesar 

0,000. Dari hasil tersebut P-value <  0,05 maka H0 ditolak, artinya bahwa latihan 

tanpa menggunakan media memberikan pengaruh terhadap kemampuan gerak 

dasar lob siswa pada permainan bulutangkis.Berdasarkan hasil perhitungan uji 

beda rata-rata gainpada kedua kelompok, dengan diperoleh P-value (sig-

2 tailed) sebesar 0,002.P-value < 0,05 sehingga H0 ditolak, artinya latihan dengan 

menggunakan media raket tenis lebih signifikan daripada latihan tanpa 

menggunakan media dalam meningkatkan kemampuan gerak dasar lob pada 

permainan bulutangkis. Kesimpulan dari penelitian ini latihan dengan atau tanpa 

media memberikan pengaruh terhadap kemampuan gerak dasar lob siswa namun 

peningkatan yang lebih baik terjadi pada kelompok eksperimen dilihat dari selisih 

perbedaan rata-rata keduanya. 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur senantiasa tercurah kepada Allah SWT, sang 

pencipta alam semesta, yang memberi segala nikmat serta kebaikan bagi seluruh 

makhluk di jagad raya ini. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita 

selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. 

Skripsi yang berjudul “PengaruhLatihanDenganMenggunakan Media 

RaketTenisTerhadapKemampuanGerakDasar Lob PadaPermainan”.(Penelitian 

Eksperimen terhadap Siswa Kelas V di SDN Cijeler III di Kecamatan Situraja 

Kabupaten Sumedang)dapatselesaisesuaidenganwaktu yang telahditargetkan. Hal 

inidapattercapaitentuatasizin-Nya, sertabantuandariberbagaipihak.Olehsebabitu, 

ucapansyukurdanterimakasihinginpenulissampaikanpadaseluruhpihak yang 

terkaitdalampenelitianini. 

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salahsatu syarat untuk menempuh 

ujian sidang Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di Kampus Sumedang Universitas 

Pendidikan Indonesia.  

Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak 

terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang bersifat moral 

maupun material. Berkat bantuan, dorongan, do’a dan bimbingan dari berbagai 

pihak yang terkait, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, 

dan penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran untuk membangun 

demi kesempurnaan dalam penulisan yang lainnya. 
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