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ABSTRAK 

 
Angga Rizal Fahlevi “Hubungan antara kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut dan kelincahan 

dengan kemampuan passing bawah pada permainan bolavoli pada siswa SMA Pawayatan Daha Kediri 

kelas XI tahun 2017”, Skripsi, Penjaskesrek, FKIP Universitas Nusantara PGRI Kediri. 2017. 

penelitian ini dilatar belakangi bahwa dalam melakukan passing bawah bola voli sangan 

membutuhkan kondisi fisik yang bagus. Kondisi fisik yang dimakut adalah kekuatan otot lengan, 

kekuatan otot perut dan kelincahan. Berdasarkan hasil observasi awal kemampuan passing siswa di 

SMA Pawayatan Daha Kediri  masih belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah antara kekuatan 

otot lengan, kekuatan otot perut dan kelincahan dengan kemampuan passing bawah pada permainan 

bolavoli pada siswa SMA Pawayatan Daha Kediri kelas XI tahun 2017. 

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI di SMA Pawayatan Daha Kediri, teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah simple random sample sehingg diperoleh sampel penelitian sebanyak 

36 siswa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi product moment 

Hasil penelitian ini adalah : 1) ada hubungan antara kekuatan otot lengan, dengan kemampuan 

passing bawah, dengan nilai rhitung 0,865 > 0,329 rtabel 2) ada hubungan antara kekuatan otot perut, 

dengan kemampuan passing bawah, dengan nilai rhitung 0,678 > 0,329 rtabel,. 3) ada hubungan antara 

kelentukan, dengan kemampuan passing bawah, dengan kemampuan passing bawah, dengan nilai 

rhitung 0,771 > 0,329 rtabel.4) ada hubungan kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut dan kelincahan 

dengan kemampuan passing bawah, dengan hasil nilai Fhitung57,245> 2,874 Ftabel,. 

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut dan kelincahan dengan kemampuan passing bawah pada 

permainan bola voli. Maka dari itu dapat disarankan untuk bisa mencapai kemampuan passing bawah 

yang maksimal pada permainan bola voli pelatih perlu memperhatikan antara kekuatan otot lengan, 

kekuatan otot perut dan kelincahan 

 

KATA KUNCI  : 
kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut dan kelincahan dengan kemampuan passing bawah . 
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I. LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan salah satu 

negara berkembang di dunia 

yang sedang giat-giatnya dalam 

melaksanakan pembangunan 

dari berbagai bidang, salah 

satunya bidang olahraga, oleh 

karena itu dibutuhkan manusia-

manusia yang berketerampilan, 

cerdas, berpengetahuan, 

berkepribadian, sportif, serta 

sehat jasmani dan rohani guna 

mencerdaskan kehidupan 

bangsa Indonesia. Dalam 

meningkatkan sehat jasmani 

dan rohani, maka pembinaan 

prestasi olahraga perlu 

digalakkan melalui perencanaan 

dan pelaksanaan yang baik serta 

dilaksanakan secara terpadu 

dan merata di seluruh tanah air. 

Hal ini dilakukan bukan saja 

hanya oleh pemerintah, akan 

tetapi juga perlu didukung oleh 

berbagai pihak. Pembinaan dan 

pengembangan olahraga sudah 

menjadi tanggung jawab 

bersama dimulai dari pusat, 

hingga ke daerah-daerah 

melalui induk organisasi yang 

ada guna pencapaiaan prestasi 

yang maksimal, diantaranya 

prestasi olahraga Bolavoli.  

Bolavoli salah satu cabang 

olahraga yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu prestasi, 

dan pamor serta kejayaan suatu 

bangsa dapat dilihat dari hasil 

prestasi yang optimal. Fungsi 

dan kedudukan olahraga itu 

sendiri selalu berubah-ubah. 

Hal ini disebabkan oleh 

kondisi-kondisi yang ada pada 

suatu masa dan di sebabkan 

pula oleh pandangan hidup dan 

moralitas yang berbeda-beda, 

baik yang berlaku pada suatu 

masa atau yang berlaku pada 

suatu bangsa. Tetapi hakikat 

dari suatu olahraga itu sendiri 

tidak berubah-ubah. Adapun 

tujuan dari olahraga antara lain 

sebagai profesi, kerja, rekreasi, 

kesehatan, prestasi, bisnis, alat 

pemersatu, dan alat perjuangan. 

Indonesia mengenal permainan 

bolavoli sejak tahun 1928 pada 

jaman penjajahan Belanda. 

Guru-guru pendidikan jasmani 

di datangkan dari negeri 

Belanda untuk mengembangkan 

olahraga umumnya dan 

bolavoli khususnya. Disamping 

guru-guru pendidikan jasmani, 

tentara Belanda banyak 

andilnya dalam pengembangan 
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bolavoli di Indonesia, terutama 

dengan bermain di 

asramaasrama, dim lapangan 

terbuka, dan mengadakan 

pertandingan antar kompeni 

Belanda sendiri. Permainan 

bolavoli di Indonesia 

berkembangnya sangat pesat di 

seluruh lapisan masyarakat, 

sehingga timbul klub-klub di 

kota besar di seluruh Indonesia. 

Dengan dasar itulah maka pada 

tanggal 22 Januari 1955 PBVSI 

(Persatuan Bolavoli Seluruh 

Indonesia) didirikan di Jakarta 

bersamaan dengan kejuaraan 

nasional yang pertama. 

Permainan bolavoli adalah olah 

raga yang dapat dimainkan 

anak-anak sampai orang 

dewasa. Permainan bolavoli 

pada dasarnya berpegang pada 

dua prinsip yaitu teknis dan 

psikis. Prinsip teknis 

dimaksudkan pemain memvoli 

bola dengan bagian pinggang 

ke atas, melambung di udara 

melewati net agar dapat 

menjatuhkan bola di atas 

lapangan lawan untuk mencari 

kemenangan secara sportif. 

Secara psikis adalah pemain 

bermain dengan senang dan 

kerjasama yang baik (Suharno, 

1981:1). Setiap cabang olahraga 

memiliki teknik tersendiri, 

demikian pula cabang olahraga 

bolavoli. Menurut Bachtiar dkk 

(2004:2), dalam permainan 

bolavoli terdapat lima macam 

cara bersentuhan dengan bola 

sehingga timbulm juga lima 

teknik dasar, yaitu : 1) teknik 

passing atas, 2) teknik passing 

bawah, 3) teknik servis, 4) 

teknik smash atau spike, 5) 

teknik bendungan atau block. 

Passing merupakan salah satu 

teknik dasar dalam permainan 

bolavoli yang penting. Passing 

adalah mengoperkan bola 

kepada teman sendiri dalam 

satu regu dengan suatu teknik 

tertentu, sebagai langkah awal 

untuk menyusun pola serangan 

kepada regu lawan (Yunus, 

1992:79). Dalam permainan 

bolavoli passing terdiri dari dua 

macam, yaitu : passing atas dan 

passing bawah. Perkembangan 

bolavoli di Kediri sudah mulai 

berkembang namun banyak 

atlet yang belum menguasai 

tentang materi permainan 

bolavoli. Karena kurang adanya 

pembinaan secara terprogram 
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yang baik. Sarana dan 

prasarananya masih belum 

mencukupi sehingga perlu 

adanya pembenahan secara 

bertahap. 

Teknik dasar passing bawah 

adalah teknik yang pertama kali 

di ajarkan di sekolah-sekolah 

maupun di klub-klub yang ada 

di masyarakat. Karena passing 

bawah merupakan teknik 

bermain bolavoli yang sangat 

penting. Kegunaan passing 

bawah antara lain, untuk 

menerima bola servis, untuk 

menerima bola dari lawan yang 

berupa serangan/smash, untuk 

pengambilan bola setelah 

terjadi block atau bola pantulan 

dari net, untuk menyelamatkan 

bola yang kadang-kadang 

terpental jauh di luar lapangan 

permainan, atau untuk 

pengambilan bola yang rendah 

dan mendadak datangnya atau 

bahkan bola yang di passing 

tidak dapat melewati net 

sehingga permainan tidak dapat 

di mainkan dengan baik. Dalam 

melatih bolavoli ada beberapa 

cara yang digunakan untuk 

melatih passing bawah yang 

efektif, baik dari segi kondisi 

fisik maupun secara tektik. 

Kondisi fisik seorang pemain 

bolavoli ini sangatlah penting, 

karena dapat mempengaruhi 

kemampuan dalam memainkan 

bolavoli dilapangan. Salah satu 

kondisi fisik yang memiliki 

peran penting dalam melakukan 

passing bawah adalah kekuatan 

otot lengan, kekuatan otot perut 

dan juga kelincahan. Kekuatan 

otot lengan memiliki perang 

penting untuk melakukan 

passing bawah, karena semakin 

kuat lengan seseorang maka 

bias semakin kuat dan akurat 

juga passing yang dilakukan. 

Untuk kekuatan otot perut 

disini berperan sebagai 

penunjang pelaksanaan passing 

bawah. Sedangkan kelincahan 

diperlukan untuk perpindahan 

tempat secara tepat dan efisien 

karena arah bola tidak menentu 

jadi secara ototmatis pemain 

bolavoli juga harus memiliki 

kelincahan. 

Kondisi fisik seorang pemain 

juga berperan penting untuk 

mendapatkan hasil yang baik 

atau maksimal. Sajoto (1995:2), 

mengatakan bahwa apabila 
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seseorang ingin mencapai 

prestasi yang optimal perlu 

memiliki empat macam 

kelengkapan yang meliputi: 1) 

pengembangan fisik, 2) 

pengembangan teknik, 3) 

pengembangan mental, 4) 

kematangan juara. Permasalaha 

yang sering muncul dalam 

pembelajaran bolavoli di SMA 

Pawayatan Daha yaitu passing 

tidak tepat sasaran bahkan 

perkenaan pada tangan juga 

tidak sesuai harapan. 

II. Oleh karena itu penulis tertarik 

malakukan penelitian yang 

berhubungan dengan teknik 

dasar passing, khususnya 

passing bawah dalam 

permainan bolavoli dengan 

judul “Hubungan antara 

kekuatan otot lengan, kekuatan 

otot perut dan kelincahan 

dengan kemampuan passing 

bawah pada permainan bolavoli 

pada siswa SMA Pawayatan 

Daha Kediri kelas XI tahun 

2017”  

 

III. METODE 

Metode penelitian merupakan 

faktor penting yang sangat 

berpengaruh terhadap hasil 

penelitian. Kegiatan penelitian 

harus mengikuti langkah-langkah 

atau prosedur kerja sehingga dalam 

pelaksanaannya diperlukan metode-

metode tertentu. Berbobot atau 

tidaknya sebuah penelitian 

tergantung pada pertanggung 

jawaban dari metode penelitian 

tersebut. Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan adalah 

metode asosiatif kuantitatif 

korelasional. Karena dalam 

penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan informasi mengenai 

data yang bersifat hubungan, yaitu 

antara kekuatan otot lengan, 

kekuatan otot perut dan  kelincaan 

dengan kemampuan passing bawah 

pada siswa SMA Pawayatan Daha 

Kediri Tahun 2017. 

 

IV. HASIL DAN KESIMPULAN 

Dari hasil analisa data yang 

dilakukan, dapat disampaikan 

kesimpulan dan saran sebagai 

berikut :  

1. Ada hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot lengan 

dengan kemampuan passing 

bawah pada permainan 

bolavoli siswa SMA 

Pawayatan Daha Kediri kelas 

XI tahun 2017. 
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2. Ada hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot perut 

dengan kemampuan passing 

bawah pada permainan 

bolavoli siswa SMA 

Pawayatan Daha Kediri kelas 

XI tahun 2017.  

3. Ada hubungan yang signifikan 

antara kelincahan dengan 

kemampuan passing bawah 

pada permainan bolavoli siswa 

SMA Pawayatan Daha Kediri 

kelas XI tahun 2017. 

4. Ada hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot lengan, 

kekuatan otot perut dan 

kelincahan dengan kemampuan 

passing bawah pada permainan 

bolavoli siswa SMA 

Pawayatan Daha Kediri kelas 

XI tahun 2017. Besarnya 

kekuatan otot lengan, kekuatan 

otot perut dan kelincahan 

dalam menjelaskan 

kemampuan passing bawah 

pada permainan bolavoli siswa 

SMA Pawayatan Daha Kediri 

kelas XI tahun 2017 sebesar 

76,2% dan sisanya yaitu 23,8% 

dijelaskan variabel lain yang 

tidak dikaji dalam penelitian 

ini. 
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