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ABSTRAK 

 

Bola voli merupakan salah satu cabang permainan olah raga yang pelaksanaannya 

membutuhkan banyak faktor, yaitu: kekuatan, kelentukan, daya tahan, koordinasi gerak dan adanya 

ledak otot agar pencapaian kemampuan bola voli dapat mencapai situasi semaksimal mungkin. Faktor 

ini sangat berpengaruh dalam permainan bola voli yang akan dihasilkan. Tujuan penelitian sendiri 

adalah untuk mendapat informasi empiris tentang hubungan dari kekuatan otot lengan dan kekuatan 

otot kaki dengan ketepatan servis atas permainan bola voli pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Grogol Kabupaten Kediri 2015. 

Hipotesis dalam penelitian ini berbunyi: Ada hubungan nyata antara kekuatan otot lengan 

dan kekuatan otot kaki dengan ketepatan servis atas permainan bola voli pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Grogol Kabupaten Kediri 2015. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian diskripsi analisis 

dengan mengadakan test dan pengukuran. Disebut metode deskriptif karena penelitian ini akan 

memberikan gambaran-gambaran adanya kekuatan otot lengan dan kekuatan otot kaki dengan 

ketepatan servis atas permainan bola voli pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Grogol Kabupaten 

Kediri 2015. Dalam penelitian ini mengadakan test dan pengukuran antara lain: 1. Untuk test kekuatan 

otot lengan dengan melakukan push-up, 2. Untuk test kekuatan otot kaki dengan melakukan trans 

squat jump, 3. Sedangkan untuk ketepatan servis atas dengan angka. 

Implikasi-implikasi dari penelitian ini sebagai konsekuensi atau tindak lanjut atas keputusan 

yang diambil dan dapat dikemukakan sebagai berikut: ada hubungan signifikan antara kekuatan otot 

lengan dan kekuatan otot kaki dengan ketepatan servis atas permainan bola voli. Hal ini berarti 

kemampuan variable bebas cenderung mempengaruhi variable terikat dan tidak menutup kemungkinan 

adanya hubungan dari variabel atau fungsi motorik lainnya. 

Kesimpulan: dengan adanya melihat analisa hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa kekuatan otot 

lengan dan kekuatan otot kaki berhubungan dengan ketepatan servis atas permainan bola voli. 

Sedangkan saran dari penulis adalah dalam melakukan penelitian sebaiknya menggunakan sarana dan 

prasarana yang memadai untuk menunjang penelitian harus memperhatikan faktor mental dan fisik 

dari sampel yang akan diteliti. 

 

Kata kunci : Hubungan kekuatan otot lengan dan otot kaki dengan ketepatan servis atas pada 

permainan bola voli. 
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I. PENDAHULUAN 

 Dalam kehidupan sehari-hari 

seseorang selalu melakukan aktivitas 

jasmani. Aktivitas itu berupa gerak yang 

membutuhkan keaktivan setiap anggota 

badan sesuai dengan fungsinya masing-

masing. Manusia sadar dengan olah raga 

akan dapat memelihara, mengembangkan, 

dan meningkatkan fungsi organ tubuh atau 

kesegaran jasmani. 

       Dalam meningkatkan program olah 

raga, pemerintah juga ikut turun tangan 

dengan motto yang disebarluaskan, yaitu 

“Memasyarakatkan olah raga dan 

mengolahragakan masyarakat”. Sesuai 

dengan motto tersebut maka penulis juga 

ikut memasyarakatkan olah raga. Ini 

dengan mempertahankan supremasi bola 

voli Indonesia di forum Internasional 

seiring dengan perkembangan jaman. 

Cabang olah raga bola voli tidak hanya 

sebagai wadah, pembinaan jasmani dan 

rohani semata, akan tetapi merupakan 

sarana hiburan dan rekreasi. dalam 

permainan bola voli teknik service adalah 

menjadi salah satu faktor penentu dalam 

memperoleh kemenangan, oleh karena itu 

kekuatan otot lengan dan otot kaki juga 

sangat diperlukan agar dapat memberikan 

manfaat yang baik. Untuk meningkatkan 

kekuatan otot lengan dan otot kaki 

seseorang berlatih atau guru seharusnya 

mengetahui keterkaitannya dengan unsur 

lain, sehingga dapat menerapkan bentuk-

bentuk latihan yang efisien dan efektif.      

       Peneliti disini akan 

mengungkapkan hubungan antara kekuatan 

otot lengan dan kekuatan otot kaki dengan 

ketepatan yang menyatakan bahwa unsur 

kekuatan dapat mempengaruhi ketepatan 

 Maka dari uraian di atas dapatlah 

dirumuskan masalah yang memerlukan 

pemecahan. Adapun perumusan masalah 

sebagai berikut: “Adakah hubungan antara 

kekuatan otot lengan dengan ketepatan 

service atas pada permainan bola voli 

siswa putra kelas VIII SMP Negeri 1 

Grogol Kabupaten Kediri 2015?”  

“Adakah hubungan antara kekuatan otot 

tungkai dengan ketepatan service atas pada 

permainan bola voli siswa putra kelas VIII 

SMP Negeri 1 Grogol Kabupaten Kediri 

2015?”  “Adakah hubungan antara 

kekuatan otot lengan dan kekuatan otot 

tungkai dengan ketepatan service atas pada 

permainan bola voli siswa putra kelas VIII 

SMP Negeri 1 Grogol Kabupaten Kediri 

2015?” 

Tujuan penelitian ini secara umum 

adalah untuk mengetahui apakah ada 

hubungan yang berarti antara kekuatan otot 

lengan dan kekuatan otot kaki dengan 

ketetapatan. 
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II. METODE PENELITIAN 

  Didalam penelitian ini variasi-

variasi yang dimaksud adalah variasi dari 

variable yang akan diteliti, yaitu dua 

variabel bebas, dan satu variabel terikat. 

Yang rinciannya sebagai berikut: 

      Skema atau gambar pada hubungan antara ketiga variabel yaitu X1, X2, dan variabel Y. 

     

 Gambar pola hubungan antara ketiga variabel 

Dari pola hubungan antara ketiga variabel 

tersebut maka terdapat dua variabel bebas 

dan satu variabel terikat, yaitu: 

X1     : Adalah kekutan otot lengan,     

sebagai variabel bebas 

X2     : Adalah kekutan otot kaki,         

sebagai variabel bebas 

Y      : Adalah service atas,                  

sebagai variabel terikat 

       Dalam penelitian ini digunakan 

teknik penelitian analisa korelasional. tenik 

analisa korelasional ialah teknik analisa 

statistik mengenai hubungan antara dua 

variabel atau lebih.  

Karena dalam penelitan ini hasil 

pengukuran terhadap data dan variabelnya 

berupa angka-angka dan bukannya 

pertanyaan melalui angket, sehingga 

memungkinkan untuk dikuantifikasi, maka 

diperlukan pendekatan penelitian 

kuantitatif. 

Dalam melaksanakan penelitian ini, 

peneliti mengambil data pada siswa putra 

kelas VIII SMP Negeri 1 Grogol 

Kabupaten Kediri 2015. 

Teknik pengambilan sample dalam 

penelitian ini adalah menggunakan 

proporsional random sampling di dalam 

penelitian ini penelitian semua individu 

diberikan hak yang sama untuk menjadi 

sample tanpa pengecualian. Cara yang 

digunakan adalah dengan undian 

mengambil sample dengan cara ini, maka 

cara penelitian sampel telah terhindar dari 

faktor subyektifitas peneliti. Secara 

keseluruhan pengambilan sampel dalam 

penelitian menggunakan penelitian sample 

strata. 

Y 

X1 

X2 
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      Hanya di ambil sekitar 15 siswa putra 

kelas VIII SMP Negeri 1 Grogol 

Kabupaten Kediri 2015 mengingat waktu 

yang tersedia yang tidak memungkinkan 

melakukan tes terhadap siswa, maka 

diambil secara acak dari sejumlah siswa. 

Instrumen penelitian adalah suatu alat 

untuk mengambil data yang akan 

menentukan kualitas data dalam penelitian 

yang baik pula. Instrumen tes yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah tes 

dan pengukuran antara lain: 

a. Kekuatan otot lengan / Ekstensor  

- Push up selama 1 menit (60 detik) yang 

melakukan siswa 

- Formulir pencatat hasil dan alat tulis  

- Peluit 

- Stop watch 

b. Kekuatan otot kaki / Extensor 

(Wahjoedi) 

- Squat jump selama 1 menit (60 detik) 

yang melakukan siswa 

- Formulir pencatat hasil dan alat tulis  

- Peluit 

- Stop watch 

c. Ketepatan service atas 

- Bola 

- Peluit 

- Net, antena atau road 

- Formulir pencatat hasil dan alat tulis 

 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN  

      Setelah mengumpulkan data dan 

menganalisa, maka hasil dan kesimpulan 

yang dapat dikemukakan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Ada hubungan yang signifikan antara 

kekuatan otot lengan dengan ketepatan 

service atas pada permainan bola voli 

karena korelasi kekuatan otot lengan 

dengan ketepatan service atas 

menghasilkan koefisien korelasi sebesar 

0,944 dibulatkan 0,94 

2. Ada hubungan yang signifikan antara 

kekuatan otot kaki dengan ketepatan 

service atas pada permainan bola voli 

karena kekuatan otot kaki dengan 

ketepatan service atas menghasilkan 

koefisien korelasi sebesar 0,969 

dabulatkan 0,97 

3. Ada hubungan yang signifikan antara 

kekuatan otot lengan dan kekuatan otot 

kaki dengan ketepatan service atas pada 

permainan bola voli pada taraf sebesar 

0,022 dibulatkan 0,02 

     Dari hasil penelitian telah 

didapatkan masukkan, bahwa ada 

hubungan antara kekuatan otot lengan dan 

kekuatan otot kaki dengan ketepatan 

service atas pada permainan bola voli, 

maka dimungkinkan bila seorang pemain 

bola voli apabila mempunyai kekuatan otot 

lengan dan kekuatan otot kaki yang baik 
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akan berpengaruh terhadap pencapaian 

pemain bola voli. 

 Mengingat bahwa service 

merupakan modal yang penting dalam 

permainan bola voli yang diajarkan di 

sekolah-sekolah maupun dipertandingan 

dalam event nasional maupun internasional 

maka perlu untuk meningkatkan prestasi 

permainan bola voli di Indonesia. 

 Untuk memperoleh hasil penelitian 

bola voli yang diinginkan seorang peneliti 

dan guru olahraga seharusnya: 

1. Dalam melatih kemampuan dalam 

melakukan service atas hendaknya 

diberi materi yang banyak, memberi 

sumbangan yang efektif terhadap 

kemampuan teknik service atas yang 

baik dan benar. Kekuatan otot lengan 

merupakan variable yang turut memberi 

atau mempengaruhi kemampuan service 

atas dengan sumbangan efektif yang 

cukup, sehingga diharapkan apabila 

guru olahraga maupun pelatih 

memberikan materi ketepatan service 

atas. 

2. Perlu diadakan kembali hasil penelitian 

ini, adakah faktor-faktor tersebut benar 

korelasi terhadap ketepatan service atas 

dengan menambah sample yang 

homogen dan membandingkan antara 

sample putra dan putri. 

3. Perlu diteliti variable-variable lain yang 

memungkinkan lebih berperan 

memberikan sumbangan terhadap 

ketepatan dalam melakukan service atas 

disamping tiga variable diatas. 
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