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ABSTRAK 

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui hubungan 

power otot lengan, kekuatan otot tungkai dan kelincahan dengan kemampuan passing atas 

bolavoli mahasiswa UKM Bolavoli UN PGRI Kediri Tahun 2018. 
Desain dalam penelitian ini yaitu korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 

Mahasiswa UKM Bolavoli UN PGRI Kediri yang berjumlah 25, kemudian seluruh 

populasi dijadikan subyek penelitian. Instrument dalam penelitian ini adalah 
menggunakan tes, sedangkan pengumpulan data yaitu menggunakan tes power otot 

lengan, kekuatan otot tungkai dan kelincahan dengan tes passing atas. Uji Prasyarat 

analisis data yang digunakan adalah Uji normalitas dan Uji linieritas. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis regresi dengan taraf signifikansi 

0,05. 

Dari hasil analisis data, dapat diambil kesimpulan bahwa Ada hubungan antara 

Power Otot Lengan dengan kemampuan passing atas pada Mahasiswa UKM Bolavoli di 
UN PGRI Kediri, dengan rx1.y = 0,957 > r(0.05)(20) = 0,360. Ada hubungan antara kekuatan 

otot tungkai dengan kemampuan passing atas pada Mahasiswa UKM Bolavoli di UN 

PGRI Kediri, dengan rx2.y = 0,958 > r(0.05)(20) = 0,360. Ada hubungan antara Kelincahan 
dengan kemampuan passing atas pada Mahasiswa UKM Bolavoli di UN PGRI Kediri, 

dengan rx3.y = 0,689 > r(0.05)(20) = 0,360. Ada hubungan secara bersama-sama antara Power 

Otot Lengan, kekuatan otot tungkai dan Kelincahan dengan kemampuan passing atas 
pada Mahasiswa UKM Bolavoli di UN PGRI Kediri, dengan Ry(x1.x2.x3) = 0,983 > 

R(0.05)(20) = 0,360. 

 

 Kata kunci : Power Otot Lengan, Kekuatan Otot Tungkai, Kelincahan, Bolavoli 
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I. LATAR BELAKANG 

Proses pembelajaran yaitu suatu 

interaksi antara manusia yang mengajar 

atau yang biasa disebut dengan orang 

yang diajar atau mahasiswa. Keber-

hasilan dalam bidang Pendidikan sangat 

ditentukan oleh keberhasilan dalam 

proses pembelajaran. Pendidikan me-

rupakan aktor yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia karena 

dengan adanya Pendidikan diharapkan 

manusia dapat mengembangkan penge-

tahuan, keterampilan dan kreativitasnya. 

Program pembelajaran di Indonesia 

terdapat tiga program, yaitu: program 

intrakurikuler, ektrakulikuler, dan 

program UKM. Menurut Yudha M. 

Saputra (1998: 8) menjelaskan bahwa” 

kegiatan UKM secara umum 

didefinisikan sebagai suatu susunan 

program...Arahan dan bimbingan 

tersebut dimaksudkan agar kegitan ini 

dapat berjalan lancar. 

Pada prinsipnya tujuan pem-

belajaran Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan di UN PGRI Kediri 

membantu Mahasiswa  dapat mening-

katkan kemampuan dan keterampilan 

gerak dasar. Jika kegiatan UKM 

dilaksanakan dengan baik, terencana 

dan berkesinambungan diharapkan 

dapat meningkatkan ketrampilan. Akan 

tetapi dengan melihat kenyataan yang 

ada, bahwa Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan. 

Dengan mengikuti UKM dapat 

membantu meningkatkan pertumbuhan 

dan perkembangan mahasiswa serta 

mahasiswa juga dapat memperdalam 

dan memperluas pengetahuan yang 

berkaitan dengan keterampilan masing-

masing cabang olahraga, pembentukan 

nilai-nilai kepribadian mahasiswa serta 

memunculkan bakat mahasiswa yang 

berprestasi dalam bidangnya. Kegiatan 

UKM olahraga yang dilaksanakan oleh 

UN PGRI Kediri untuk mengisi waktu 

luang mencari mahasiswa yang berbakat 

dalam bidang olahraga. Pelaksanaan 

kegiatan UKM mahasiswa diarahkan 

untuk memilih macam-macam UKM 

yang dilaksanakan oleh Kampus. 

Kegiatan UKM yang dilaksanakan di 

UN PGRI Kediri terbagi dua macam 

yaitu, UKM non olahraga dan UKM 

olahraga.  

Adapun kegiatan UKM dalam 

bidang olahraga yang diselenggarakan 

di UN PGRI Kediri antara lain adalah 

sepak bola, bolabasket, bolavoli. 

Kegiatan UKM bolavoli diseleng-

garakan secara rutin setiap hari jumat 

setelah kegiatan belajar mengajar 

selesai. Mahasiswa  diwajibkan memilih 

salah satu kegiatan UKM sesuai dengan 

bakat dan minat. UN PGRI Kediri 
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memiliki sarana dan prasarana yang 

cukup memadai, namun prestasinya 

belum mampu bersaing dengan UN 

PGRI Kediri lain dalam bidang 

olahraga, khususnya bolavoli di Kota 

Kediri. Kegiatan UKM bolavoli di UN 

PGRI Kediri lebih banyak dilakukan 

melalui latihan dalam bentuk permainan 

dengan pemberian teknik dasar dan 

tidak diberikan program latihan 

kemampuan komponen-komponen fisik. 

Kegiatan UKM bolavoli di UN PGRI 

Kediri diikuti oleh 25 mahasiswa, dan 

semua mahasiswa yang mengikuti 

tersebut adalah Putra. Dalam kegitan 

latihan masih banyak mahasiswa yang 

mempunyai teknik dasar bermain 

bolavoli yang kurang baik. Teknik dasar 

merupakan hal yang paling penting 

dalam suatu cabang olahraga bolavoli, 

karena teknik dasar akan menentukan 

cara melakukan suatu gerakan dasar 

yang baik. 

Mengingat bahwa dalam latihan 

UKM bolavoli di UN PGRI Kediri 

hanya diberikan teknik dasar saja dan 

tidak ada program latihan komponen-

komponen fisik, Sehingga menyebab-

kan perbedaan keterampilan khususnya 

passing atas bolavoli pada mahasiswa 

UKM di UN PGRI Kediri Kota Kediri 

tersebut maka perlu ditelusuri faktor 

penyebabnya, apakah karena dipen-

garuhi perbedaan kemapuan fisik 

khususnya power otot lengan dan 

kelincahan ataukah disebabkan faktor 

lainnya. Passing atas merupakan salah 

satu unsur yang penting dalam 

penyerangan untuk memenangkan 

setiap set dalam permainan bolavoli, 

untuk itu perlu diadakan penelitian, 

tentang kemampuan Passing atas di 

kegiatan UKM di UN PGRI Kediri. 

Untuk mengetahui hal tersebut maka 

perlu dilakukan penelitian dengan judul 

“ Hubungan antara power otot lengan, 

kekuatan otot tungkai dan kelincahan 

dengan kemampuan passing atas 

bolavoli Mahasiswa UKM putra di UN 

PGRI Kediri”. 

 

II. METODE  

  Penelitian ini menggunakan pende-

katan kuantitatif. Penelitian ini 

merupakan penelitian korelasional dan 

pengumpulan datanya menggunakan 

teknik tes. Menurut Suharsimi (1999: 

251), penelitian korelasional bertujuan 

untuk menemukan ada tidaknya 

hubungan dan apabila ada, berapa erat 

hubungannya serta berarti tidaknya 

hubungan. Jumlah populasi meliputi 

keseluruhan jumlah mahasiswa yang 

mengikuti UKM bolavoli di UN PGRI 

Kediri yang berjumlah 25 mahasiswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian 
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populasi karena seluruh populasi 

dijadikan subyek penelitian. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes, karena tes adalah instrumen 

pengukur atau alat. Teknik Analisis data 

yang digunakan uji korelasi yaitu untuk 

menguji hipotesis yang akan diajukan 

yaitu ada hubungan dari variable bebas 

(X1) dengan variable terikat (Y), (X2) 

dengan (Y), (X3) dengan (Y) dan (X1, 

X2, X3) dengan (Y) menggunakan 

program SPSS 20.0. 

 

III.HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Hubungan Power Otot Tungkai 

dengan Kemampuan Passing Atas 

Bolavoli. 

 Hasil Analisis menunjukkan F 

hitung sebesar 7,933 dengan 

signifikansi 0,010, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak yang 

berarti terdapat hubungan yang 

signifikan antara power otot lengan 

dengan passing atas bolavoli Dari 

koefisien korelasi ry,x1 tersebut di 

atas diperoleh koefisien determinasi 

0,256 Hal ini berarti bahwa variasi 

variabel power otot lengan 

berpengaruh terhadap variabel 

kemampuan passing bolavoli sebesar 

26%. 

 Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kemampuan passing atas 

terkait dengan Power Otot Lengan 

yang dimiliki para Mahasiswa 

peserta UN PGRI Kediri. Temuan 

dalam penelitian ini menjelaskan 

bahwa Mahasiswa yang memiliki 

Power Otot Lengan yang baik maka 

akan mampu melakukan passing atas 

dengan baik dan optimal. Disamping 

itu, hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa daya ledak 

penting dimiliki oleh setiap 

Mahasiswa dalam meningkatkan 

kemampuan passing atas 

2. Hubungan Kekuatan Otot 

Tungkai dengan Kemampuan 

Passing Atas Bolavoli. 

 Hasil Analisis menunjukkan 

Fhitung sebesar 9,329 dengan 

signifikansi 0,017, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak yang 

berarti terdapat hubungan yang 

signifikan kelincahan dengan passing 

atas bolavoli. Dari koefisien korelasi 

ry,X2 tersebut di atas diperoleh 

koefisien determinasi 0,211 Hal ini 

berarti bahwa variasi variabel 

kelincahan berpengaruh terhadap 

variabel kemampuan passing atas 

bolavoli 21%.  

 Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kekuatan otot tungkai terkait 

dengan kemampuan passing atas 

yang dimiliki oleh Mahasiswa UN 
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PGRI Kediri. Temuan dalam 

penelitian ini menjelaskan bahwa 

Mahasiswa yang memiliki kekuatan 

otot tungkai yang baik akan dapt 

melakukan passing atas dengan 

optimal. Di samping itu, hasil 

penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa kekuatan otot tungkai penting 

dimiliki dan ditingkatkan oleh setiap 

Mahasiswa untuk meningkatkan 

kemampuan passing atas Mahasiswa 

UN PGRI Kediri. 

3. Hubungan Kelincahan dengan 

Kemampuan Passing Atas 

Bolavoli. 

 Hasis Analisis menunjukkan Fhitung 

sebesar 7,316 dengan signifikansi 

0,013, maka dapat disimpulkan bahwa 

H0 ditolak yang berarti terdapat 

hubungan yang signifikan kelincahan 

dengan passing atas bolavoli. Dari 

koefisien korelasi ry,X2 tersebut di atas 

diperoleh koefisien determinasi 0,241 

Hal ini berarti bahwa variasi variabel 

kelincahan berpengaruh terhadap 

variabel kemampuan passing atas 

bolavoli 24%. 

 Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa koordinasi mata tangan terkait 

dengan kemampuan passing atas 

yang dimiliki oleh Mahasiswa UN 

PGRI Kediri. Temuan dalam 

penelitian ini menjelaskan bahwa 

Mahasiswa yang memiliki koordinasi 

mata tangan yang baik akan dapat 

melakukan passing atas dengan 

optimal. Di samping itu, hasil 

penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa Kelincahan sangat penting 

dimiliki dan ditingkatkan oleh setiap 

Mahasiswa untuk meningkatkan 

kemampuan passing atas Mahasiswa 

UN PGRI Kediri. 
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