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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini dilatar belakangi hasil obeservasi awal yang menunjukkan masih banyak 

siswa Putra Ekstrakurikuler SMK Queen Al Falah Ploso Mojo Kediri yang belum menguasai 

teknik melakukan service atas dengan baik, hal ini terlihat pada minimnya kemampuan siswa 

dalam melakukan service atas dalam permainan bolavoli Service sangat penting dalam 

permainan bolavoli karena merupakan langkah untuk awalan dan bisa menjadi serangan 

mematikan. Agar dapat melakukan gerakan-gerakan service atas dengan baik diperlukan 

kekuatan otot lengan dan power otot lengan dan panjang lengan yang baik pula.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Adakah hubungan antara kekuatan otot 

lengan dengan hasil ketepatan service atas? 2) Adakah hubungan antara power otot lengan 

dengan hasil ketepatan service atas? 3) Adakah hubungan antara panjang lengan dengan hasil 

ketepatan service atas? 4) Adakah hubungan antara kekuatan otot lengan, power otot lengan 

dan panjang lengan dengan hasil ketepatan service atas? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik korelasional. Sampel 

dalam penelitian ini adalah siswa putra ekstrakurikuler bolavoli SMK Queen Al Falah Kediri 

yang berjumlah 15 siswa putra. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah korelasi Product Moment untuk pengujian hipotesi 1 - 3 dan korelasi ganda untuk 

pengujian hipotesis 4. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : 1) ada hubungan antara kekuatan otot lengan 

dengan hasil ketepatan service atas bolavoli, dengan nilai rhitung 0,884> 0,514 rtabel  2) ada 

hubungan antara power otot lengan dengan hasil ketepatan service atas bolavoli, dengan nilai 

rhitung 0,875 > 0,514 rtabel,. 3) ada hubungan antara panjang lengan dengan hasil ketepatan 

service  atas bolavoli, dengan nilai rhitung 0,717 > 0,514 rtabel. 4) ada kekuatan otot lengan, 

power otot lengan dan panjang lengan yang digunakan secara bersama-sama, dengan hasil 

ketepatan service atas bolavoli, dengan nilai Fhitung 36,047 > 3,587 Ftabel. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian disarankan untuk dapat meningkatkan ketepatan 

service atas pada permainan bolavoli maka sebaiknya memperhatikan kekuatan otot lengan, 

power otot lengan dan panjang lengan 

 

KATA KUNCI  : kekuatan otot lengan, power otot lengan, panjang lengan dan ketepatan 

service atas. 

 

 

 



I. LATAR BELAKANG 

Bolavoli merupakan cabang 

olahraga permainan yang telah dikenal 

masyarakat mulai dari usia anak-anak 

sampai dewasa, baik laki-laki maupun 

perempuan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Suharno dalam Arma (2000: 

133) Permainan bolavoli olahraa yang 

dapat dimainkan oleh anak-anak sampai 

orang dewasa baik wanita maupun pria. 

dan menurut para ahli saat ini bolavoli 

tercatat sebagai olahraga yang 

menempati urutan kedua setelah 

sepakbola yang paling digemari di 

Indonesia” 

Teknik dalam permainan bolavoli 

meliputi service, passing bawah, passing 

atas, smash, dan block (Sukma, 

2016:40). Dari berbagai macam teknik 

dasar permainan bolavoli salah satunya 

adalah teknik dasar service. 

Service sangat penting dalam 

permainan bolavoli karena merupakan 

langkah untuk awalan dan bisa menjadi 

serangan mematikan saat ini, dalam 

pelaksanaan teknik service yang baik 

sikap persiapan berdiri dengan kaki kiri 

di depan, kaki kanan di depan. Posisi 

badan tegak, tangan kiri memegang bola, 

tangan kanan di ayun ke belakang 

kepala, lambungan bola di atas kepala 

dan pikul bola dengan telapak tangan 

atau kepalan tangan ketika berada di 

depan atas kepala dilanjutkan gerak 

lanjutan (Sukma, 2016:38). Dengan 

demikian,kesuksesan menciptakan pola-

pola penyerangan banyak ditentukan 

oleh keakuratan pemain dalam tim. 

Karena pentingnya penguasaan teknik 

service, maka perlu diadakan latihan 

secara bersungguh-sungguh dan terus-

menerus. 

Agar dapat melakukan gerakan-

gerakan service atas dengan baik 

diperlukan kondisi fisik dan anatomis 

yang baik pula. Namun tingkat kondisi 

fisik dan anatomis seseorang berbeda-

beda. Sedangkan untuk memperoleh 

bibit pemain bolavoli yang baik perlu 

diketahui seberapa besar hubungan 

faktor-faktor tersebut di atas ikut 

berpengaruh terhadap hasil permainan 

bolavoli khususnya dalam pelaksanaan 

service atas. Adapun kondisi fisik yang 

dapat mempengaruhi service atas adalah 

kekuatan otot lengan dan power otot 

lengan. Sedangkan anotomis yang 

dibutuhkan adalah panjang lengan. 

Kekuatan otot lengan adalah 

tenaga, gaya atau ketegangan yang dapat 

dihasilkan oleh otot atau sekelompok 

otot pada suatu kontraksi dengan beban 

maksimal. Sesuai pendapat Sanusi 

(2008:4) dalam gerakan service atas 

kekuatan otot-otot lengan memegang 

peranan yang sangat penting karena agar 

mampu melakukan pukulan service 

bolavoli seperti yang diharapkan yaitu 

laju bola tetap cepat dan keras maka 

gerakan tersebut membutuhkan kekuatan 
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yang berasal dari kumpulan otot-otot 

lengan.  

Gerakan tangan dalam service atas 

sangat ditunjang dengan power. Power 

otot lengan yang ditunjukan pada saat 

melakukan service atas, sangat 

mempengaruhi laju bola yang kita 

passingkan. Power otot di butuhkan pada 

saat mendorong bola, sehingga power 

otot lengan adalah bagian tubuh otot 

yang digunakan untuk mendorong atau 

memberi gaya dorongan pada saat bola 

mengenai jari-jari tangan pada saat 

melakukan service atas. Dalam gerakan 

service atas power otot lengan 

merupakan komponen yang penting 

karena power otot lengan memberi 

dorongan bola ke daerah lapangan 

bolavoli yang telah di tentukan. 

Amari (1996: 155) menyatakan, 

“panjang lengan diukur dari acromion 

sampai diujung jari tengan”. Hal senada 

juga dikemukakan oleh Hasnan (1997: 

57) “panjang lengan adalah dari sudut 

sendi bahu (osacraminon) sapai ke ujung 

jari” Lengan yang panjang mempunyai 

peran penting dalam usaha mencapai 

prestasi yang tinggi termasuk dalam 

bolavoli. Gerakan service atas 

merupakan gerakan ayunan lengan yang 

berpangkal pada pangkal lengan dalam 

memberikan kekuatan pukulan saat 

lengan mengenai bola. Tanpa memiliki 

gerakan lengan yang baik dan teratur, 

jangan mengharapkan atlet dapat 

melakukan service atas dengan baik.  

Gerakan lengan yang panjang dan 

teratur memberikan dampak positif 

berkaitan dengan penggunaan panjang 

tuas suatu pukulan. Dengan memiliki 

tuas yang lebih panjang, akan lebih 

menguntungkan pada saat akan 

memukul bola. Hal ini karena lengan 

yang panjang memiliki jarak jangkauan 

yang lebih panjang. Jarak jangkauan 

panjang mempunyai peluang yang besar 

untuk pukulan yang lebih tinggi. Oleh 

karena itu seorang siswa yang memiliki 

lengan panjang harus mampu 

memanfaatkan kelebihannya tersebut 

dengan memaksimalkan tehnik yang 

benar saat melakukan service atas agar 

bola dapat terlontar di atas net. 

Sekolah merupakan gudang atlet 

yang tiada habisnya, apabila program 

olahraga di sekolah dapat di laksanakan 

dengan sebaik-baiknya. Bidang studi 

pendidikaan jasmani dan kesehatan 

merupakan salah satu program 

pendidikan umum dalam kurikulum 

pendidikan yang harus di berikan kepada 

siswa, salah satu diantaranya adalah 

cabang olahraga permaianan bolavoli. 

SMK Queen Al Falah Ploso Mojo Kediri 

memiliki fasilitas untuk permainan 

bolavoli yang cukup memadai. Dimana 
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sudah tersedianya lapangan khusus 

untuk bolavoli, net, bola dan 

perlengkapan lain yang dibutuhkan. 

Namun pada kenyataannya masih 

banyak siswa yang belum menguasai 

teknik melakukan service atas dengan 

baik, hal ini terlihat pada minimnya 

kemampuan siswa dalam melakukan 

service atas dalam permainan bolavoli.  

Oleh karena itu penulis tertarik 

melakukan penelitian mengenai 

“Hubungan Antara Kekuatan Otot 

Lengan, Power Otot Lengan Dan 

Panjang Lengan Dengan Hasil Ketepatan 

Service atas Bolavoli Siswa Putra 

Ekstrakurikuler SMK Queen Al Falah 

Ploso Mojo Kediri Tahun Ajaran 

2017/2018” 

 

II. METODE 

Didalam penelitian ini 

terdapat dua variabel yaitu: Variabel 

terikat adalah ketepatan service. Variabel 

bebas adalah kekuatan otot lengan,, 

power otot lengan dan panjang lengan 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan 

kuantitatif, karena data dalam penelitian 

ini diwujudkan dalam bentuk angka-

angka untuk mengukurnya menggunakan 

analisis statistik karena untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya 

diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 

2014: 148). Dalam penelitian ini teknik 

yang digunakan adalah teknik 

korelasional karena untuk menentukan, 

apakah ada hubungan dan tingkat 

hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah seluruh siswa putra 

ekstrakurikuler bolavoli SMK Queen Al 

Falah Kediri yang terdiridari 15 siswa 

putra.  

Pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik 

sampling jenuh (sensus). Menurut 

Ridwan (2013; 21) sampling jenuh 

(sensus) adalah teknik pengambilan 

sampel apabila populasi digunakan 

sebagai sampel. Sampel jenuh dilakukan 

bila populasinya kurang dari 30 orang. 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa 

putra ekstrakurikuler bolavoli SMK 

Queen Al Falah Kediri yang terdiridari 

15 siswa putra. 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian yaitu tes pengukuran. Tes 

pengukuran yang digunakan yaitu : 

1. Tes kekuatan otot lengan dapat 

dilakukan dengan tes telungkup 

angkat tubuh (push up) 

2. Tes power otot lengan dapat 

dilakukan dengan tes two hand 

medicine ball put. 
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3. Tes pengukuran panjang lengan dari 

acromion sampai dengan ujung jari 

tengah. 

4. Tes pengukuran ketepatan service 

Teknik analisis data yang 

digunnakan adalah korelasi product 

moment dengan progam SPSS v.21 for 

Windows, Jika nilai sig <  (0,05), maka 

H0 ditolak .Sebelum melakukan analisis 

korelasi product moment terlebih dahulu 

data harus di uji normalitas dan 

linieritas. Pada penelitian ini uji 

normalitas dilakukan dengan uji shapiro-

wilk karena sampel berukuran kecil atau 

kurang dari 50 dan dalam 

perhitungannya dibantu program SPSS 

21 For Windows dengan taraf signifikasi 

5%. Jika signifikansi > 0,05 maka data 

berdistribusi normal. Uji linieritas pada 

penelitian ini menggunakan ranalisis 

regresi linier sederhana dengan bantuan 

software SPSS for windows versi 21.Jika 

nilai sig >  (0,05), maka data linier 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil uji korelasi 

kekuatan otot lengan dengan 

ketepatan service, diperoleh nilai 

signifikan sebesar 0,00 < 0,05 atau 

nilai rhitung 0,837 > 0,514 rtabel, 

maka H0 ditolak H1 diterima. Hal ini 

berarti ada hubungan antara 

kekuatan otot lengan dengan hasil 

ketepatan service atas bolavoli siswa 

putra ekstrakurikuler SMK Queen 

Al Falah Ploso Mojo Kediri Tahun 

Ajaran 2017/2018 sebesar 83,7%. 

2. Berdasarkan hasil uji korelasi power 

otot lengan dengan ketepatan 

service, diperoleh nilai signifikan 

sebesar 0,00 < 0,05 atau nilai rhitung 

0,875 > 0,514 rtabel, maka H0 ditolak 

H2 diterima. Hal ini berarti ada 

hubungan antara power otot lengan 

dengan hasil ketepatan service  atas 

bolavoli siswa putra ekstrakurikuler 

SMK Queen Al Falah Ploso Mojo 

Kediri Tahun Ajaran 2017/2018 

sebesar 87,5%. 

3. Berdasarkan hasil uji korelasi 

panjang lengan dengan ketepatan  

service atas, diperoleh nilai 

signifikan sebesar 0,00 < 0,05 atau 

niali rhitung 0,717 > 0,514 rtabel, maka 

H0 ditolak H3 diterima. Hal ini 

berarti ada hubungan antara panjang 

lengan dengan hasil ketepatan 

service  atas bolavoli siswa putra 

ekstrakurikuler SMK Queen Al 

Falah Ploso Mojo Kediri Tahun 

Ajaran 2017/2018, sebesar 71,7%. 

4. Berdasarkan hasil uji korelasi ganda 

dengan uji F regresi kekuatan otot 

lengan, power otot lengan dan 

panjang lengan dengan ketepatan  

service atas diperoleh nilai 
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signifikan sebesar 0,000, < 0,05 atau 

niali Fhitung 24,755 > 3,587 Ftabel, 

maka H0 ditolak H4 diterima. Hal ini 

berarti ada antara kekuatan otot 

lengan, power otot lengan dan 

panjang lengan yang digunakan 

secara bersama-sama, dengan hasil 

ketepatan service atas bolavoli siswa 

putra ekstrakurikuler SMK Queen 

Al Falah Ploso Mojo Kediri Tahun 

Ajaran 2017/2018 

Jika dilihat dari hasil koefisien 

determinasi diperoleh nilai Rsquere 

sebesar 0,871. dengan demikian 

menunjukkan bahwa adalah 

besarnya kekuatan otot lengan, 

power otot lengan dan panjang 

lengan dalam menjelaskan ketepatan 

service atas bolavoli siswa putra 

ekstrakurikuler SMK Queen Al 

Falah Ploso Mojo Kediri Tahun 

Ajaran 2017/2018 sebesar 87,1% 

dan sisanya yaitu 12,9% dijelaskan 

variabel lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini 
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