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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh media audio visual 

terhadap keterampilan gerak dasar passing atas dalam permainan bola voli. Manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama bidang 

studi pendidikan jasmani dan mengetahui hasil penelitian yang tergambar dilapangan secara 

nyata. Rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah: “Mana yang lebih 

berpengaruh antara penggunaan media audio-visual dengan tidak menggunakan media audio-

visual terhadap keterampilan gerak dasar passing atas permainan bola voli?” Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan alat ukur menggunakan tes 

keterampilan gerak dasar passing atas dalam permainan bola voli. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kelas XI di SMK PUSDIKHUBAD Cimahi yang berjumlah 170 

orang. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 63 orang. Berdasarkan 

hasil pengolahan data analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kelompok A yang 

diberikan perlakuan menggunakan media audio visual memberikan pengaruh yang lebih besar 

dan signifikan dibandingkan dengan kelompok B tanpa menggunakan media audio visual 

dengan perbedaan hasil belajar (0,69>0,57) dalam permainan bola voli (Passing atas) di SMK 

PUSDIKHUBAD Cimahi.  

 

Kata Kunci: Media Audio Visual, Keterampilan Gerak, Passing Atas, Permainan Bola 

Voli 
 

PENDAHULUAN 

Belakangan ini permainan bola voli tengah digandrungi oleh berbagai macam 

kalangan, baik oleh masyarakat umum maupun di kalangan pelajar. Namun dalam hal 

ini, kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bagaimana melakukan permainan bola 

voli secara umum dan mereka masih awam terhadap bagaimana melakukan teknik dasar 

bola voli secara baik dan benar, tidak jarang dapat mengakibatkan berbagai hal tak 

diinginkan seperti mengakibatkan arah bola yang tidak beraturan, bahkan bisa 

menyebabkan cedera. Semua itu dapat terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan 

terhadap penguasaan teknik dasar bola voli secara baik dan benar, terutama dalam hal 

melakukan gerak dasar passing atas. 

Permainan bola voli merupakan suatu permainan yang kompleks yang tidak 

mudah untuk dilakukan oleh setiap orang. Diperlukan pengetahuan tentang teknik-

teknik dasar dan teknik lanjutan untuk dapat melakukan permainan bola voli secara 

efektif”. Maka dengan pengertian itu untuk dapat melakukan permainan bola voli 

dengan baik maka harus menguasai teknik dasar permainan bola voli dengan baik. 

(Ahmadi: 2007). 

Di dalam permainan bola voli terdapat beberapa teknik yang harus dikuasai di 

antaranya adalah passing. Passing bola voli adalah gerakan mengumpan bola kepada 

teman atau mengembalikan bola lawan. Sedangkan pasing sendiri dibagi menjadi dua 

bagian yaitu: passing atas (set up) dan passing bawah. Passing atas merupakan sikap 

badan jongkok, lutut agak ditekuk, badan sedikit condong kemuka,ditekuk jari-jari 

terbuka membentuk lengkungan setengah bola. Ibu jari dan jari saling berdekatan 
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membentuk segitiga. Penyentuhan pada semua jari-jari dan gerakannya meluruskan 

kedua tangan menggunakan gerakan kaki untuk menambah power. 

Teknik dasar tersebut harus di lakukan secara lebih baik dan benar terlebih dahulu 

sehingga dapat mengembangkan mutu sebuah permainan. Oleh sebab itu, dibutuhkan 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta berdampak lebih baik terhadap hasil 

pembelajaran. Teknik dasar bermain bola voli merupakan faktor yang sangat penting 

karena mempengaruhi kelancaran permainan, bukan pencapaian prestasi. Adapun yang 

dimaksud dengan teknik dasar bermain bola voli adalah suatu proses melahirkan 

keaktifan jasmani dan pembuktian suatu praktek dengan sebaik-baiknya untuk 

menyelesaikan tugas yang pasti dalam cabang permainan bola voli. Pentingnya 

penguasaan teknik dasar permainan bola voli mengingat beberapa hal sebagai berikut 

(Sunardi dan Whinata: 2016): 

1. Hukuman terhadap pelanggaran peraturan permainan yang berhubungan dengan 

kesalahan dalam melakukan teknik. 

2. Karena terpisahnya tempat antara regu satu dengan regu yang lain, sehingga tidak 

terjadi adanya sentuhan badan dari pemain lawan, maka pengawasan wasit terhadap 

kesalahan teknik akan lebih seksama. 

3. Banyaknya unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan teknik. 

Ini antara lain: membawa bola, mengangkat bola dan pukulan rangkap. 

4. Permainan bola voli adalah permainan cepat, artinya waktu untuk memainkan bola 

terbatas, sehingga penguasaan teknik yang tidak sempurna akan memungkinkan 

timbulnya kesalahan-kesalahan teknik yang lebih besar. 

5. Penguasaan takti-taktik yang tinggi hanya dimungkinkan kalau penguasaan teknik 

dasar dan teknik tinggi dalam bola voli cukup sempurna. 

Teknik adalah suatu proses melahirkan dan pembuktian dalam praktik dengan 

sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam cabang permainan 

bolavoli (Munasifah: 2008). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, 

teknik dasar bola voli merupakan suatu gerakan yang dilakukan secara efektif dan 

efisien untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam permainan bola voli. Teknik dalam 

permainan bola voli merupakan aktivitas jasmani yang berlaku untuk mencapai suatu 

hasil yang optimal. Banyak manfaat yang  diperoleh jika seorang pemain menguasai 

teknik dasar bermain bola voli, yaitu terhindar dari hukuman kesalahan teknik. 

Mengingat pentingnya peranan penguasaan teknik dasar bola voli, maka setiap pemain 

harus menguasai agar dapat meningkatkan penampilannya baik secara individu maupun 

kolektif (tim). Teknik-teknik dalam permaian bola voli terdiri servis, passing bawah, 

passing atas, block, dan smash. 

Proses pembelajaran adalah proses komunikasi antara guru dan siswa melalui 

verbal sebagai media utama penyampaian sebuah materi pelajaran. Pada era globalisasi 

ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat, proses 

pembelajaran tidak lagi terpacu terhadap adanya kehadiran guru di dalam kelas, siswa 

dapat belajar dimana dan kapan saja sesuai dengan minat siswa dalam belajar. Seorang 

guru  dituntut untuk mampu merancang materi pembelajaran yang akan diterapkan 

dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas ataupun dilapangan, yaitu 

dengan memanfaatkan berbagai jenis media dan sumber belajar yang sesuai dan  

relevan,  agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini para guru dituntut agar 

mampu mampergunakan alat-alat yang tersedia disekolah, dan hal tersebut tidak 

menutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan zaman, 
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seperti halnya televisi, film, overhead projector, video, tape recorder, dan komputer. 

Dalam rangka kegiatan pendidikan, ada beberapa media yang dapat digunakan yaitu 

menggunakan alat-alat media audio visual karena audio visual dapat menyampaikan 

pengertian atau informasi dengan cara yang lebih konkrit atau lebih nyata dari pada 

yang dapat disampaikan oleh kata-kata yang diucapkan. 

Dengan melihat sekaligus mendengar, orang yang menerima pelajaran, penerangan 

atau penyuluhan dapat lebih mudah dan lebih cepat mengerti. Guru biasanya dihadapkan 

dengan banyaknya  bahan  audio visual, sehingga sering sulit bagi mereka untuk memilih 

hal-hal yang paling banyak dapat menolongnya dalam tugas-tugasnya. Media audio 

visual dapat berfungsi secara baik,  jika  yang menerapkan media tersebut memiliki 

keterampilan maupun keahlian  yang lebih dan memadai dalam hal penerapannya, 

adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang menerapkan yaitu 

persiapan, pelaksanaan dan kegiatan lanjutan. Media adalah alat atau sarana yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak (Cangara: 

2006). Ada beberapa pakar psikologi memandang bahwa dalam komunikasi antar 

manusia, maka media yang paling dominasi dalam berkomunikasi adalah pancaindera 

manusia seperti mata dan telinga. Pesan-pesan yang diterima selanjutnya oleh 

pancaindera selanjutnya diproses oleh pikiran manusia untuk mengontrol dan 

menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan dalam tindakan. Pendapat 

lain menyatakan media merupakan salah satu sarana komunikasi dalam bentuk cetak 

ataupun audio-visual, serta termasuk juga berbagai macam perangkat kerasnya. 

Media sangat membantu dalam menyampaikan pesan kepada orang banyak, 

terutama dalam bidang olahraga. Dengan menggunakan media pembelajaran, guru 

sebagai pendidik dapat mudah dalam menyampaikan materi, sehingga materi tersebut 

mudah di pahami oleh peserta didik. Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan media audio-visual sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan 

gerak dasar passing atas bola voli. Media audio visual adalah media yang bisa didengar 

dan dilihat secara bersamaan. Media ini menggerakkan indra pendengaran dan 

penglihatan secara bersamaan. Contohnya: media drama, pementasan, film, televisi dan 

media yang sekarang menjamur, yaitu VCD. Internet termasuk dalam bentuk media 

audio visual, tetapi lebih lengkap dan menyatukan semua jenis format media, disebut 

multimedia karena berbagai format ada dalam internet (Susilana dan Riyana: 2009) 

Sementara itu, menurut Arsyad (2011) Media audio visual adalah jenis media 

yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan 

penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat 

disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal yang 

mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. Beberapa contoh media audio 

visual adalah film, video, program TV dan lain-lain. Penggunaan media pembelajaran 

oleh guru dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan belajar siswa 

sehingga dapat digunakan secara tepat untuk mendukung pencapaian tujuan 

pembelajaran. Media pembelajaran banyak jenis dan macamnya. Dari yang paling 

sederhana dan murah hingga yang canggih dan mahal. Ada yang dapat dibuat oleh guru 

sendiri dan ada yang diproduksi pabrik. Ada yang sudah tersedia di lingkungan untuk 

langsung dimanfaatkan dan ada yang sengaja dirancang. Perkembangan ilmu 

pendidikan dan teknologi menuntut guru agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat 

disediakan oleh sekolah dan sekurang-kurangnya guru dapat menggunakan alat yang 

murah dan efisien yang meskipun sederhana dan bersahaja tetapi dapat membantu 

dalam pencapaian tujuan pengajaran yang diharapkan. 
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Dengan menggunakan media audio-visual sebelum melakukan gerakan passing 

atas dapat mempermudah guru dalam mengajarkan teknik pasing atas, siswa mudah 

memahami gerak dasar passing atas dan dapat melakukannya dengan baik dan benar. 

Kelengkapan fasilitas belajar memiliki perananan penting terhadap prestasi belajar 

siswa. Fasilitas belajar yang lebih lengkap akan menghasilkan prestasi belajarnya 

menjadi lebih baik. Penemuan ini mendukung beberapa pendapat yang mengatakan 

bahwa sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor mempengaruhi proses dan hasil 

belajar. Menurut UUD Sistem Pendidikan menjelaskan tentang sarana dan prasarana 

pendidkan yaitu: “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana 

dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual,sosial, emosional, dan kejiwaan 

peserta didik”.Alat pelajaran yang biasa juga disebut alat peraga ini dikenal dengan 

istilah media pendidikan. Guru harus memandang media pendidikan sebagai alat bantu 

utama untuk menunjang keberhasilan mengajar dan mengembangkan metode-metode 

yang dipakainya dengan memanfaatkan media pendidikan. Ditangan gurulah alat-alat 

itu bermakna bagi pertumbuhan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap 

keagamaan siswa. Disamping itu guru mempunyai peran sebagai pengajar, mendidik, 

melatih dan mengevaluasi. 

Menurut pandangan dan pengamatan penulis bahwa penggunaan media audio 

visual untuk meningatkan keterampilan gerak dasar passing atas siswa pada 

pembelajaran bola voli  dapat dilaksanakan di sekolah lanjut tingkat atas. Atas dasar 

pengamatan tersebut penulis tertarik untuk mengembangkan media audio visual untuk 

meningkatkan keterampilan gerak dasar passing atas siswa pada pembelajaran bola voli 

di SMK PUSDIKHUBAD Cimahi. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode true eksperimen dengan desain penelitian pretest-posttest 

control group desain. Desain ini melibatkan dua kelompok subjek, satu diberi perlakuan 

eksperimental (kelompok eksperimen) dan yang lain tidak diberi apa-apa (kelompok 

kontrol). Adapun desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Desain Penelitian 

       Sugiyono (2014) 

Keterangan:  

R  : Kelompok eksperimen dan kontrol 

  &   : Tes Awal (pretest) 

    : Tes Akhir (posttest) kelompok eksperimen 

   : Tes Akhir (posttest) kelompok kontrol 

X1 : Treatment kelompok eksperimen menggunakan media audio-visual. 

X2 : Treatment kelompok eksperimen tanpa menggunakan media audio-visual.  

 

Berdasarkan rancangan penelitian, siswa diberikan tes sebanyak dua kali yaitu 

sebelum pembelajaran dimulai pretest dan setelah semua materi diajarkan posttest. Tes 
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untuk mengetahui pemahaman siswa dilakukan dengan menggunakan instrumen tes 

yang sama. Populasi adalah objek peneliti atau dijadikan sumber data dari suatu 

penelitian. Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau 

pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif, mengenai karakteristik tertentu dari semua 

anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-aifatnya. Dalam 

penelitian ini, populasi yang diteliti adalah seluruh siswa kelas XI  SMK 

PUSDIKHUBAD Cimahi sebanyak 170, yang di bagi mejadi enam kelas. Dan sample 

yang di ambil sebanyak 63 orang. Bertitik tolak dari pengertian populasi diatas, maka 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi kelas XI SMK 

PUSDIKHUBAD Cimahi. 

Untuk memperoleh jumlah sampel, penulis menggunakan random sampling. 

Random sampling adalah pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono: 2009). 

Dengan mengetahui teknik sampel yang sudah ditentukan peneliti akan mudah dalam 

menentukan sampel dari penelitian ini. Sampel adalah sekumpulan data yang 

cakupannya lebih kecil dan diambil dari populasi yang ada dalam sebuah kelompok dan 

dijadikan data atau objek yang diberikan perlakuan pada suatu penelitian. Lutan (2007) 

menerangkan bahwa Sampel adalah sekelompok yang digunakan dalam penelitian 

dimana data/informasi itu diperoleh, dalam penelitian sampel lebih kecil dari populasi. 

Untuk menarik sampel dari populasi tersebut digunakan rumus Taro Yamane 

sebagai berikut:  

n =  

Dimana:  n = ukuran sampel 

  d = presisi yang sebenarnya ditentukan 

  N = ukuran populasi (Riduwan dan Kuncoro: 2008) 

 

Presisi menunjukkan tingkat ketepatan hasil penelitian berdasarkan sampel dan 

menggambarkan karakteristik populasi. Presisi yang digunakan dalam penelitian ilmu 

sosial adalah 10%. N atau ukuran populasi yaitu jumlah keseluruhan siswa kelas XI 

Smk Pusdikhubad Cimahi sebanyak 170 orang. Berdasarkan data tersebut ukuran 

sampel dapat dihitung sebagai berikut :  

  
   

(         )   
 

= 62,9629 atau dibulatkan menjadi 63 responden.  

 

Dengan demikian maka ukuran sampel minimal dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 63 responden. Jumlah sampel tersebut dibagi secara acak (random). 

   

HASIL PENELITIAN 

Setelah dilakukan tes terhadap sampel yaitu tes keterampilan yang penulis 

laksanakan dengan cara melaksanakan passing atas permainan bola voli, baik itu 

sebelum diberi perlakuan (treatment) atau setelah diberi perlakuan serta di dapatkan 

hasilnya. Langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut agar skor yang diperoleh 

mempunya arti. Pengolahan data dalam suatu peneltian dilakukan untuk menemukan 

jawaban rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. 

 Berikut ini rangkuman dari hasil penghitungan tiap variabel yang tertera dalam 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 1. Rangkuman Hasil Perhitungan Tes Awal 

Kelompok A  Kelompok B  

n = 32 

 ∑ = 729 

   ̅= 23 

   S = 1,95 

n = 31 

 ∑ = 703 

   ̅= 23 

   S = 1,54 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk tes awal kelompok A (Menggunakan 

media audio visual) dengan sampel 32, didapat jumlah sebesar 729, rata-ratanya adalah 

23 dan simpangan bakunya adalah 1,95. Sedangkan untuk tes awal kelompok B (Tanpa 

menggunakan media audio visual) dengan sampel 31, didapat jumlah  sebesar 703, rata-

ratanya adalah 23 dan simpangan bakunya adalah 1,54. 

 

Tabel 2. Rangkuman Hasil Perhitungan Tes Akhir 

Kelompok A Kelompok B 

n = 32 

 ∑ = 885 

   ̅= 27,6 

   S = 2,08 

n = 31 

 ∑ = 803 

   ̅= 25,9 

   S = 1,54 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk tes awal kelompok A (Menggunakan 

media audio visual) dengan sampel 32, didapat jumlah sebesar 881, rata-ratanya adalah 

27,6 dan simpangan bakunya adalah 2,08. Sedangkan untuk tes awal kelompok B 

(Tanpa menggunakan media audio visual) dengan sampel 31, didapat jumlah  sebesar 

803, rata-ratanya adalah 25,9 dan simpangan bakunya adalah 1,54. 

 

Tabel 3. Rangkuman Hasil Perhitungan Selisih atau beda 

Kelompok A Kelompok B 

 n = 32 

∑ = 131 

  ̅= 4,0 

   S = 0,69 

  n = 31 

 ∑ = 81 

   ̅= 2,6 

    S = 0,57 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa selisih atau beda kelompok A (Menggunakan 

media audio visual) dengan sampel 32, didapat jumlah sebesar 131, rata-ratanya adalah 

4,0 dan simpangan bakunya adalah 0,69. Sedangkan untuk kelompok B (Tanpa 

menggunakan media audio visual) dengan sampel 31, didapat jumlah  sebesar 81, rata-

ratanya adalah 2,6 dan simpangan bakunya adalah 0,57. 

a. Penguji Persyaratan Analisis 

Langakah awal yang dilakukan penulis sebelum melakukan pengujan hipotesis 

adalah melakukan pengujian persyaratan analisis yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. Persyaratan analisis ini ditempuh sebagai upaya untuk melakukan 

langkah selanjutnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan uji kesamaan dua 

rata-rata dengan dua pihak dan uji kesamaan dua rata-rata dengan skor berpasangan 

yang mengacu pada Nurhasan (2013). 

Langkah yang dilakukan dalam pengujian persyaratan analisis ini yaitu uji 

normalitas. Uji normalitas distribusi ini tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat 
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kenormalan data. Adapun untuk uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji normalitas dengan liliefors. Mengenai uji normalitas liliefors, Nurhasan 

(2013) mengungkapkan bahwa “Uji normalitas distribusi dengan pendekatan non 

parametrik hal ini dilakukan karena kelompok sampel yang digunakan dalam sebuah 

penelitian itu diasumsikan sebagai kelompok kecil”. 

Berikut ini rangkuman hasil pengujian uji normalitas yang tertera pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Normalitas Tes Awal Kelompok A Dengan Pendekatan 

Uji Liliefors 

Α N Lo L-tabel Kesimpulan 

0,05 32 0,812 0,886 Normal 

 

Dari tabel di atas, dengan tara nyata  α = 0,05 dan jumlah sempelnya 32, 

didapat Lo = 0,812dan Lα = 886 dengan demikian Lo (0,812)   L(0,886) maka 

hipotesis diterima artinya distribusi tersebut normal.     

 

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Normalitas Tes Awal Kelompok B Dengan Pendekatan 

Uji Liliefors 

Α N Lo L-tabel Kesimpulan 

0,05 31 0,772 0,886 Normal 

 

Dari tabel di atas, dengan tara nyata  α = 0,05 dan jumlah sempelnya 31, 

didapat Lo = 0,772 dan Lα = 0,886 dengan demikian Lo (0,772)   L(0,885) maka 

hipotesis diterima artinya distribusi tersebut normal.  

 

Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Normalitas Tes Akhir Kelompok A 

Dengan Pendekatan Uji Liliefors 

Α N Lo L-tabel Kesimpulan 

0,05 32 0,706 0,886 Normal 

 

Dari tabel di atas, dengan tara nyata  α = 0,05 dan jumlah sempelnya 32, 

didapat Lo = 0,706 dan Lα = 0,886 dengan demikian Lo (0,706)   L(0,886) maka 

hipotesis diterima artinya distribusi tersebut normal.  

 

Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Normalitas Tes Akhir Kelompok B Dengan Pendekatan 

Uji Liliefors 

Α N Lo L-tabel Kesimpulan 

0,05 31 0,485 0,886 Normal 

 

 Dari tabel di atas, dengan tara nyata  α = 0,05 dan jumlah sempelnya 31, 

didapat Lo = 0,485 dan Lα = 0,886 dengan demikian Lo (0,485)   L(0,886) maka 

hipotesis diterima artinya distribusi tersebut normal. 

Langkah selanjutnya setelah uji normalitas dilakukan, uji homogenitas 

Nurhasan (2011), “Untuk mengetahui homogen tidaknya data dari dua variansi atau 

beberapa variansi kelompok sampel”. 

Berikut ini rangkuman hasil pengujian homogenitas yang tertera pada tabel di 

bawah ini. 
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Tabel 8. Ringkasan Hasil Uji Homogenitas Variansi Tes Awal 

N Α Fhitung Ftabel Kesimpulan 

32 0,05 1,26 1,84 Homogen 

 

Dari tabel di atas, dengan taraf nyata  α = 0,05 dan dk n-1, dapat diketahui 

bahwa penilaian siswa dengan kterampilan mengajar Fhitung = 1,26 dan Ftabel  = 

1,84 oleh karena F ( 1,26 )   F( 1,84 ) maka hipotesis diterima dengan demikian data 

tersebut mempunyai distribusi yang homogen. 

 

Tabel 9. Ringkasan Hasil Uji Homogenitas Variansi Tes Awal 

N Α Fhitung Ftabel Kesimpulan 

31 0,05 1,35 1,84 Homogen 

 

Dari tabel di atas, dengan taraf nyata  α = 0,05 dan dk n-1, dapat diketahui 

bahwa penilaian siswa dengan kterampilan mengajar Fhitung = 1,35 dan Ftabel  = 

1,84 oleh karena F ( 1,35)   F( 1,84 ) maka hipotesis diterima dengan demikian data 

tersebut mempunyai distribusi yang homogen.       

b. Hasil Pengujian Hipotesis 

Pendekatan statistika yang digunakan untuk mengolah data yang nantinnya 

diharapkan mendapat kesimpulan dari hasil penelitian, penulis menggunakan metode 

statistika Nurhasan (2011) dengan uji kesamaan dua rata-rata (uji t dua pihak) dan uji 

kesamaan dua rata—rata (uji t skor berpasangan). Dengan menggunakan rumus ini 

diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai rumusan masalah yang diajukan 

dalam penelitian. 

Berikut ini rangkuman hasil pengujian uji kesamaan dua rata-rata (uji dua rata-

rata) yang tertera pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 10. Hasil Uji  Kesamaan Dua Rata-rata (Uji Dua Pihak) antara Menggunakan 

media audio visual dengan tanpa menggunakan media audio visual terhadap 

keterampilan gerak dasar passing atas permainan bola voli 

t-Hitung t-Tabel Kesimpulan 

8,860 1,67 Ditolak 

 

Adapun Hipotesis statistik yang di ajukan untuk uj kesamaan dua rata-rata (dua 

pihak) adalah sebagai berikut: 

Ho :     
 

 
       

 

 
  (berada di daerah penerimaan) itu berarti tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara menggunakan media audio visual dengan tanpa 

menggunakan media audio visual terhadap keterampilan gerak dasar passing atas 

permainan bola voli di kelas XI Smk Pusdikhubad Cimahi. 

Hi :     
 

 
       

 

 
  (berada di luar daerah penerimaan) itu berarti terdapat 

perbedaan yang signifikan antara menggunakan media audio visual dengan tanpa 

menggunakan media audio visual terhadap keterampilan gerak dasar passing atas 

permainan bola voli di kelas XI Smk Pusdikhubad Cimahi. 

Kriteria Terima Ho jika     
 

 
       

 

 
  dengan dk (       2) dalam hal 

lain hipotesis ditolak.  
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Dari tabel 10 di atas, diperoleh t tabel dengan (   0,05) dan dk       -2 maka 

diperoleh    
 

 
 = 1,67 dan thitung =8,860 dengan demikian nilai thitung  berada di 

daerah penolakan, ini berarti Hi di tolak dan kesimpulannya adalah terdapat 

pengaruh yang signifikan antara menggunakan media audio visual dengan tanpa 

menggunakan media audio visual terhadap keterampilan gerak dasar passing atas 

permainan bola voli di kelas XI SMK PUSDIKHUBAD Cimahi. 

Sedangkan untuk melihat apakah terjadi peningkatan antara menggunakan 

media audio visual dengan tanpa menggunakan media audio visual terhadap 

keterampilan gerak dasar passing atas permainan bola voli di kelas XI SMK 

PUSDIKHUBAD Cimahi. 

Berikut ini rangkuman hasil pengujian uji kesamaan dua rata-rata (skor 

berpasangan) yang tertera pada tabel di bawah ini.  

 

Tabel 11. Hasil Analisis  Kesamaan Dua Rata-rata (skor berpasangan) hasil Passing 

atas dengan menggunakan media audio visual dengan tanpa menggunakan media 

audio visual pada permainan bola voli 

Kelompok sampel t-Hitung t-Tabel Kesimpulan 

Kelompok A 33,33 1,67 Ditolak 

Kelompok B 26,00 1,67 Ditolak 

 

Dari hasil pengujian data pada tabel 11 diperoleh t-hitung Kelompok A (33,33) 

lebih besar dari t-tabel (1,67), sedangkan hasil dari Kelompok B diperoleh (26,00) 

lebih besar dari t-tabel (1,67). Kriteria pengujian adalah terima Ho jika   t-tabel 

pada taraf nyata 0,05 dengan dk       -2. Dalam hal ini kedua kelompok   t-tabel, 

artinya t-hitung berada pada daerah penerimaan Ho jadi kesimpulannya Ho di tolak 

sehingga menggunakan media audio visual dengan tanpa menggunakan media audio 

visual memberikan pengaruh yang signifikan. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis skor antara pembelajaran passing 

atas dalam permainan bola voli dengan menggunakan media audio visual, diperoleh 

kesimpulan bahwa media audio visual berpengaruh lebih signifikan terhadap kelompok 

A (kelompok yang diberikan treatment media audio visual terhadap keterampilan gerak 

dasar passing atas permainan bola voli) dibandingkan kelompok B (kelompok yang 

tidak diberikan treatment media audio visual terhadap keterampilan gerak dasar passing 

atas permainan bola voli) di kelas XI SMK PUSDIKHUBAD Cimahi. 
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