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ABSTRAK 
 Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu olahraga adalah salah satu sarana untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam 
pembelajaran permainan bolavoli membutuhkan proses yang sangat panjang. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Adakah hubungan kekuatan otot lengan 

dengan kemampuan servis atas dalam permainan bolavoli pada siswi extrakurikuler SMA Negeri 4 
Kediri tahun ajaran 2017/2018? (2) Adakah hubungan  kekuatan otot perut dengan kemampuan servis 

atas dalam permainan bolavoli pada siswi extrakurikuler SMA Negeri 4 Kediri tahun ajaran 

2017/2018? (3) Adakah hubungan panjang tungkai dengan kemampuan servis atas dalam permainan 
bolavoli pada siswi extrakurikuler SMA Negeri 4 Kediri tahun ajaran 2017/2018? (4) Adakah 

hubungan kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut dan panjang tungkai dengan kemampuan servis 

atas dalam permainan bolavoli pada siswi extrakurikuler SMA Negeri 4 Kediri tahun ajaran 

2017/2018? 
Penelitian ini menggunakan variabel bebas (kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut dan 

panjang tungkai) serta variabel terikat (kemampuan servis atas). Dengan populasi adalah siswi 

extrakurikuler bolavoli SMAN 4 Kediri, dengan sampel 10 orang dengan teknik pengambilan sampel 
sampling jenuh. Instrumen kekuatan otot lengan menggunakan push up, kekuatan otot perut 

menggunakan sit-up, panjang tungkai menggunakan alat antropometer dan kemampuan servis atas  

menggunakan tes servis atas bolavoli. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa (1) kekuatan otot lengan mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan kemampuan servis atas bolavoli dengan koefisien determinasi 

sebesar 78,3% (2) kekuatan otot perut mempunyai hubungan yang signifikan dengan kemampuan 

servis atas bolavoli dengan koefisien determinasi sebesar 74,2%. (3) panjang tungkai mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan kemampuan servis atas bolavoli dengan koefisien determinasi 

sebesar 54%. (4) ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut dan 

panjang tungkai dengan kemampuan servis atas dalam permainan bolavoli pada siswi extrakurikuler 
bolavoli SMAN 4 Kediri Tahun ajaran 2017/2018 dengan koefisien determinasi sebesar 91,2%. 

 Berdasarkan simpulan tersebut bagi guru atau pelatih bolavoli, hendaknya memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan servis atas siswi, yaitu kekuatan otot lengan, kekuatan 

otot perut, dan panjang tungkai. 

 

 

KATA KUNCI  : kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut, panjang tungkai, kemampuan servis 

atas. 
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I. LATAR BELAKANG 

 Olahraga adalah salah satu 

sarana untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Peningkatan 

sumber daya manusia khususnya 

dalam pembelajaran permainan 

bolavoli membutuhkan proses yang 

sangat panjang. Suatu olahraga 

merupakan peran penting bahkan 

sangat berpengaruh dalam 

kehidupan manusia. Dalam di 

kehidupan di era modern ini 

manusia tidak bisa dipisahkan dari 

kegiatan olahraga baik itu untuk 

meningkatkan prestasi maupun 

untuk meningkatkan kesehatan 

tubuh. Salah satu olahraga yang 

digemari masyarakat saat ini adalah 

olahraga bolavoli. Karena olahraga 

bolavoli merupakan olahraga yang 

dapat dipermainkan oleh semua 

kalangan baik perempuan maupun 

pria dan baik  masyarakat ke 

bawah, menengah maupun teratas 

sangat suka dengan olahraga yang 

satu ini. Berbagai pendekatan 

modifikasi dilakukan untuk bisa 

memainkan permainan bolavoli 

dengan lebih semangat dan 

menyenangkansepertimemodifikasi 

ukuran lapangan, jumlah pemain, 

ukuran bola serta tingginya net 

menjadi langkah awal untuk 

menjadi anak-anak tertarik dengan 

olahraga permainan yang satu ini. 

kualitas pembelajaran di sekolah 

dan program extrakurikuler yang 

baik, klub-klub yang bagus menjadi 

sarana yang tepat bagi pembinaan 

untuk para calon atlit berprestasi, 

sejak dini anak-anak yang dianggap 

mampu mengikuti berbagai macam 

pertandingan yang rendah sampai 

ke tingkatan yang tinggi. Ini akan 

memberikan pengalaman yang 

berharga bagi anak. 

 Kegiatan extrakurikuler 

bolavoli di SMAN 4 Kediri 

sebenarnya berjalan dengan baik, 

namun karena dalam 1 minggu 

hanya ada satu kali pertemuan 

sehingga hasil latihannya kurang 

maksimal. Tim extrakurikuler 

bolavoli di SMAN 4 Kediri ini 

memiliki prestasi diberbagai 

kejuaraan, program latihan yang 

diberikan dalam 1 semester untuk 

teknik servis atas hasilnya kurang 

memuaskan karena materi tidak 

diberikan secara rutin dan bertahap. 

Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan. Dalam kaitannya dengan 

uraian tersebut maka disusun 

penelitian khusunya dalam cabang 

olahraga bolavoli yaitu untuk 

mengetahui hubungan antara 

kekuatan otot lengan, kekuatan otot 
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perut, dan panjang tungkai dengan 

kemampuan servis atas dalam 

permainan bolavoli pada siswi 

extrakurikuler SMA Negeri 4 

Kediri tahun ajaran 2017/2018. 

 

II. METODE 

 

Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuantitatif, yaitu usaha 

memecahkan masalah-masalah 

dengan cara menganalisis data 

kuantitatif. Dalam penelitian 

penulis menggunakan metode 

deskriptif analisis. Study ini bersifat 

analisis menggambarkan apa 

adanya juga memberikan 

kesimpulan-kesimpulan bersifat 

inferensial dengan menggunakan 

korelasi dari hasil penelitian. 

Sedangkan untuk teknik 

mengambil datanya penulis 

menggunakan tes dan pengukuran. 

Populasi dalam peneletian ini 

adalah seluruh siwi yang mengikuti 

extrakurikuler bolavoli di SMAN 4 

kediri yang berjumlah 10 siswi. 

Dengan teknik pengambilan sampel 

jenuh dan didapatkan keseluruhan 

yang berjumlah 10 siswi. Model 

penelititan ini terdiri dari tiga 

variabel independen diantaranya 

kekuatan otot lengan (X1), 

kekuatan otot perut (X2), dan 

panjang tungkai (X3) serta satu 

variabel dependen yaitu servis atas 

dalam permainan bolavoli. 

Desain penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

X1 : Kekuatan otot lengan 

X1 

Y 

X3 

X2 
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X2 : Kekuatan otot perut 

X3 : Panjang tungkai 

Y : Servis Atas Bolavoli 

   : Secara Parsial 

   : Secara Simultan 

Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini 

pengambilan data adalah tes 

dan pengukuran. Dalam 

penelitian ini data yang akan di 

deskripsikan yaitu nilai mean 

dan standart deviasi dan hasil 

olah data software SPSS 23.

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Hubungan Antara Kekuatan Otot 

Lengan Dengan Kemampuan Servis 

Atas 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis yang telah dilakukan maka 

didapatkan koefisien korelasi dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,017 yang 

lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 

0,05 dengan nilai koefisien determinasi 

sebesar 78,3%. Yang berarti bahwa 

“ada hubungan antara kekuatan otot 

lengan dengan kemampuan servis atas”. 

Dengan maksud bahwa kekuatan otot 

lengan memberikan sumbangan 

terhadap kemampuan servis atas. 

Karena pada saat melakukan servis atas 

lengan yang menjadi unsur utama pada 

saat melakukan servis harus memiliki 

kekuatan yang baik untuk melecutkan 

bola agar tujuan yang diharapkan 

sampai dengan bola  dapat melaju 

dengan keras dan tepat. 

2. Hubungan Antara Kekuatan Otot 

Perut Dengan Kemampuan Servis 

Atas 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis yang telah dilakukan maka 

didapatkan koefisien korelasi dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,035 yang 

lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 

0,05 dengan nilai koefisien determinasi 

sebesar 74,2%. Yang berarti bahwa 

“ada hubungan antara kekuatan otot 

perut dengan kemampuan servis atas”. 

Dengan maksud bahwa kekuatan otot 

perut memberikan sumbangan terhadap 

kemampuan servis atas. Karena pada 

saat melakukan servis atas perut juga 

menjadi salah satu faktor penentu, pada 

saat melakukan servis perut sebagai 

penahan atau pegas pada saat memukul 

bola maka harus memiliki kekuatan 
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perut yang baik dapat menghasilkan 

arah bola yang keras dan baik. 

3. Hubungan Antara Panjang Tungkai 

Dengan Kemampuan Servis Atas 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis yang telah dilakukan maka 

didapatkan koefisien korelasi dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,031 yang 

lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 

0,05 dengan nilai koefisien determinasi 

sebesar 54%. Yang berarti bahwa “ada 

hubungan antara panjang tungkai 

dengan kemampuan servis atas”. 

Dengan maksud bahwa panjang tungkai 

memberikan sumbangan terhadap 

kemampuan servis atas. Jika dilihat dari 

fungsi dan manfaatnya panjang tungkai 

kurang diperhatikan, karena unsur 

utama bolavoli ini adalah terletak pada 

tubuh bagian atas terutama lengan dan 

sebagainya. Tetapi jika kita pahami 

dengan seksama pemain dengan 

memiliki panjang tungkai yang lebih 

akan memiliki keuntungan, salah 

satunya yaitu dapat meraih bola pada 

saat bola itu berada diatas, dan lebih 

menguntungkan pada saat melakukan 

servis karena jangkauan lebih tinggi 

akan mengakibatkan bola dengan 

mudah melewati net. 

4. Hubungan Antara Kekuatan Otot 

Lengan, Kekuatan Otot Perut dan 

Panjang Tungkai Dengan 

Kemampuan Servis Atas. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis yang telah dilakukan maka 

didapatkan koefisien korelasi dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,001 yang 

lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 

0,05. Yang berarti bahwa “ada 

hubungan antara kekuatan otot lengan, 

kekuatan otot perut dan panjang tungkai 

dengan kemampuan servis atas”. 

Dengan maksud bahwa kekuatan otot 

lengan, kekuatan otot perut dan panjang 

tungkai memberikan sumbangan 

terhadap kemampuan servis atas. 

Hubungan tersebut jika diartikan ada 

keterkaitan antara ke tiga variabel bebas 

dengan kemampuan servis atas pada 

variabel terikat. Pada saat melakukan 

servis atas kekuatan otot lengan, 

kekuatan otot perut dan panjang tungkai 

memberikan sumbangan yang cukup 

baik, karena hal tersebut terbukti 

dengan sumbangan yang dihasilkan dari 

ketiga komponen yang diteliti yaitu 

sebesar 91,2% dan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain. 
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IV. PENUTUP 

  

Hasil penelitian ini mempunyai 

implikasi praktis bagi pihak-pihak 

yang terkait dengan bidang 

olahraga, khususnya bolavoli, yaitu 

bagi guru atau pelatih dan pemain 

yang akan meningkatkan 

kemampuan servis atas, agar 

memperhatikan dan meningkatkan 

faktor kekuatan otot lengan, 

kekuatan otot perut, dan panjang 

tungkai.  

Hal ini dikarenakan ketiga 

variabel ini mempunyai hubungan, 

dan dari ketiga variabel 

memberikan kontribusi yang nyata 

dengan kemampuan servis atas, 

sehingga dengan meningkatkan 

latihan pada ketiga faktor ini 

kemampuan servis atas siswi akan 

meningkat. Dengan demikian 

implikasi dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Dapat menunjukan bukti-

bukti secara imiah mengenai 

hubungan kekuatan otot lengan, 

kekuatan otot perut, dan 

panjang tungkai dengan 

kemampuan servis atas, 

sehingga dapat dijadikan acuan 

dalam merencanakan dan 

melaksanakan progam latihan. 

Selain itu juga dapat 

memberikan sumbangan yang 

bermanfaat kepada guru 

olahraga dan terutama pelatih 

olahraga cabang olahraga bola 

voli untuk memberikan 

informasi dalam praktik di 

lapangan. 

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan 

sebagai informasi dan bahan 

perbandingan bagi 

penelitian di masa yang 

akan datang. Agar dalam 

masa yang akan datang 

permainan bolavoli semakin 

maju dan berkembang, juga 

mendapatkan prestasi yang 

memuaskan. 

b. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan 

untuk pengembangan 

perbaikan penyusunan 

progam latihan untuk 

mencari bakat dan bibit atlet 

yang dapat meningkatkan 

kemampuan servis atas 

pemain bolavoli di 

Indonesia dan pelaksanaan 

di klub-klub bolavoli, 
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khususnya di lingkup 

ekstrakurikuler sekolah. 

 

Berdasarkan hasil kesimpulan 

dalam penelitian ini yang 

menyatakan ada hubungan yang 

sangat signifikan antara kekuatan 

otot lengan, kekuatan otot perut dan 

panjang tungkai terhadap 

kemampuan servis atas dalam 

permainan bolavoli siswi 

extrakurikuler bolavoli SMAN 4 

Kediri tahun ajaran 2017/2018, 

maka saran yang bisa dikemukakan 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru atau pelatih bolavoli, 

hendaknya memperhatikan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan 

servis atas siswi, yaitu 

kekuatan otot lengan, kekuatan 

otot perut, dan panjang 

tungkai. 

2. Untuk mendukung program 

pembibitan olahraga khusunya 

dibidang bolavoli hendaknya 

pihak sekolah memfasilitasi 

siswanya yang sekiranya 

mempunyai potensi yang lebih 

agar dapat mencapai prestasi 

yang optimal misal 

memasukkannya ke suatu klub 

bolavoli agar mendapat 

pelatihan yang lebih baik. 

3. Dipergunakan sebagai program 

pedoman untuk para pelatih 

dan para siswi dalam melatih 

unsur kemampuan servis atas 

dalam pembelajaran bolavoli, 

dalam ini juga disesuaikan 

dengan benar kecilnya hasil 

yang diberikan oleh masing-

masing variabel. 

4. Dipergunakan sebagai bahan 

yang diperlukan oleh guru 

olahraga dalam memberikan 

latihan kemampuan servis atas 

untuk dijadikan pedoman 

khususnya pada pencapaian 

prestasi yang optimal. 
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