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SARI 

 
Skripsi ini berjudul “Hubungan Tinggi Badan dan Panjang Lengan dengan 

Servis Atas Bola Voli pada Siswa Putera Kelas V SD Negeri Tangkil Kulon Tahun 
Pelajaran 2008/2009”. 

 
Alasan Penulis mengambil judul penelitian adalah dalam melakukan servis peranan 

tinggi badan sangat penting dan mendukung selain harus memiliki kekuatan, koordinasi, 
keseimbangan serta ketepatan, sehingga faktor tinggi badan sangat berpengaruh terhadap 
servis atas dalam permainan bola voli. Tinggi badan selain berguna untuk menghalangi 
lawan pada saat melakukan penyerangan dalam usaha setiap pemain untuk memasukkan 
bola ke daerah lawan. Sebab atlet yang berbadan tinggi akan menguntungkan apabila 
dibandingkan dengan atlet yang memiliki postur lebih pendek. Sesuai dengan alasan 
diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah: 1) Apakah ada hubungan tinggi badan 
dengan servis atas bola voli pada siswa putera kelas V SD Negeri Tangkil Kulon Tahun 
Pelajaran 2008/2009?; 2) Apakah ada hubungan panjang lengan dengan servis atas bola 
voli pada siswa putera kelas V SD Negeri Tangkil Kulon Tahun Pelajaran 2008/2009? 
dan 3) Apakah ada hubungan tinggi badan dan panjang lengan dengan servis atas bola 
voli pada siswa putera kelas V SD Negeri Tangkil Kulon Tahun Pelajaran 2008/2009? 
Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui hubungan tinggi badan dengan servis atas bola 
voli pada siswa putera kelas V SD Negeri Tangkil Kulon Tahun Pelajaran 2008/2009; 2) 
untuk mengetahui hubungan panjang lengan dengan servis atas bola voli pada siswa 
putera kelas V SD Negeri Tangkil Kulon Tahun Pelajaran 2008/2009; 3) untuk 
mengetahui hubungan tinggi badan dan panjang lengan dengan servis atas bola voli pada 
siswa putera kelas V SD Negeri Tangkil Kulon Tahun Pelajaran 2008/2009. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putera kelas V SD Negeri Tangkilkulon 
tahun pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 20 anak. Dengan cara Total Sampling sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 20 anak untuk masing-masing kelompok latihan. Variabel 
dalam penelitian ini ada 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya 
adalah tinggi badan (X1) dan panjang lengan (X2), dan variabel terikatnya adalah servis 
atas bola voli (Y). Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen Adapun data 
yang diperoleh diolah dengan menggunakan rumus korelasi product moment dan regresi 
linier. 

Hasil perhitungan analisis regresi diperoleh harga FRegresi sebesar 21,12 sedangkan 
harga Ftabel taraf signifikasi 5% untuk db 2 lawan 17 sebesar 3,59 sehingga nilai Fhitung > 
Ftabel atau 21,12 > 3,59. Hal ini berarti bawah hipotesis yang menyatakan “Ada hubungan 
yang signifikan antara tinggi badan dan panjang lengan terhadap hasil servis atas bola 
voli” terbukti atau dapat diterima. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada hubungan yang signifikan tinggi badan 
dan panjang lengan dengan hasil servis atas bola voli pada siswa putra kelas V putra SD 
Negeri Tangkil kulon Kedungwuni. Dari hasil penelitian ini bagi Pengda PBVSI hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pemilihan bibit atlet bola voli dan 
mengingat penelitian ini hanya dalam ruang lingkup tertentu, agar lebih mantapnya perlu 
diadakan kembali penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, misalnya dengan 
menambah jumlah sampel, dengan mengganti variabelnya atau menambah variabel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Permainan bola voli merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat 

digemari oleh masyarakat Indonesia. Perhatian pemerintah terhadap bidang 

keolahragaan semakin meningkat terutama faktor-faktor pendukung untuk 

pencapaian prestasi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. 

Permainan bola voli tidak diperlukan tempat yang luas, peraturan yang sederhana 

dan perlengkapan sarana dan prasarananya mudah didapat, sehingga hampir setiap 

orang dapat belajar dan berlatih. Secara umum permainan bola voli juga tidak 

berbahaya bagi para pemainnya, karena tidak terjadi kontak langsung dengan 

pemain lawan di lapangan. Serta melalui praktek permainan ini seluruh bagian 

tubuh dapat digerakkan untuk diperoleh kondisi yang dimungkinkan diperoleh 

peningkatan kesehatan tubuh.  

Permainan bola voli sudah berkembang menjadi bagian dari olahraga 

pendidikan. Sebagai olahraga pendidikan selain untuk sarana pencapaian tujuan 

pendidikan, hal yang utama adalah berguna dalam penunjang pembinaan dan 

pemeliharaan kesegaran jasmani pada anak didik. Bola voli dapat dijadikan salah 

satu upaya pembinaan seperti fisik dan pengembangan sifat-sifat positif para 

peserta didik. Semangat bertanding dan pembentukan mental dapat dikembangkan 

melalui pertandingan-pertandingan antar kelompok, antar kelas, dan antar sekolah, 

sehingga permainan ini telah menjadi suatu cabang olahraga yang secara teratur 
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dilaksanakan di sekolah-sekolah. Sekolah telah dilengkapi dengan kurikulum 

pendidikan jasmani yang di dalamnya dimuat pembelajaran permainan bola voli 

sebagai kurikulum. 

Teknik dasar permainan bola voli harus dipelajari terlebih dahulu guna 

dapat dikembangkan prestasi yang lebih optimal. Salah satu teknik dasar yang 

penting sekali dalam permainan bola voli adalah servis. Karena servis merupakan 

suatu pukulan pertama dalam suatu permainan bola voli. Tanpa didahului dengan 

servis yang dilakukan dengan ketentuan yang berlaku, maka permainan tidak 

dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada jaman sekarang ini hendaknya servis 

tidak lagi hanya berfungsi sebagai tanda dimulainya suatu permainan atau sekedar 

menyajikan bola, tetapi sekaligus sebagai serangan awal bagi regu yang 

melakukan serangan awal bagi regu yang melakukan servis. 

Servis dalam permainan bola voli digunakan sebagai serangan karena bola 

yang akan dipukul sepenuhnya di bawah kendali pelaku servis atau server itu 

sendiri, tanpa bisa dipengaruhi secara langsung oleh lawan. Ke mana saja bola 

servis diarahkan dan seberapa kerasnya pukulan yang diinginkan. Karena 

kedudukan servis demikian pentingnya dalam permainan bola voli, maka seorang 

guru pendidikan jasmani hendaknya mampu memilih dan menggunakan metode 

mengajar yang efektif untuk diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga 

mampu ditingkatkan prestasi belajar siswa dalam hal penguasaan teknik dasar 

khususnya teknik servis secara sempurna. 

Dalam melakukan servis peranan tinggi badan sangat penting dan 

mendukung selain harus memiliki kekuatan, koordinasi, keseimbangan serta 
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ketepatan. Tujuan utama dari permainan bola voli adalah memasukkan bola ke 

daerah lawan. Tinggi net untuk anak SD dari lantai 2,10 meter, dan posisi net 

yang setinggi itu akan terdapat jarak dengan orang yang berdiri di bawahnya. 

Sehingga faktor tinggi badan sangat berpengaruh terhadap servis atas dalam 

permainan bola voli. Tinggi badan selain berguna untuk menghalangi lawan pada 

saat melakukan penyerangan dalam usaha setiap pemain untuk memasukkan bola 

ke daerah lawan. Sebab atlet yang berbadan tinggi akan menguntungkan apabila 

dibandingkan dengan atlet yang memiliki postur lebih pendek. 

Hasil pengamatan penulis, prestasi olahraga bola voli di SD Negeri Tangkil 

Kulon cukup menonjol. Hal ini bisa dibuktikan dengan meraih juara II tingkat 

Kecamatan dan mewakili kecamatan Kedungwuni untuk mengikuti Popda tingkat 

Kabupaten. Kondisi tersebut sangat wajar, karena postur tubuh anak-anak SD 

Negeri Tangkil khususnya kelas V sangat mendukung prestasi bola voli. 

Mengingat begitu pentingnya faktor tinggi badan dan panjang lengan pada 

permainan bola voli, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Hubungan 

Tinggi Badan dan Panjang Lengan dengan Servis Atas Bola Voli pada Siswa 

Putra Kelas V SD Negeri Tangkil Kulon Tahun Pelajaran 2008/2009”. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Apakah ada hubungan tinggi badan dengan servis atas bola voli pada 

siswa putra kelas V SD Negeri Tangkil Kulon Tahun Pelajaran 

2008/2009? 
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1.2.2 Apakah ada hubungan panjang lengan dengan servis atas bola voli pada 

siswa putra kelas V SD Negeri Tangkil Kulon Tahun Pelajaran 

2008/2009? 

1.2.3 Apakah ada hubungan tinggi badan dan panjang lengan dengan servis atas 

bola voli pada siswa putra kelas V SD Negeri Tangkil Kulon Tahun 

Pelajaran 2008/2009? 

 

1.3 Penegasan Istilah 

Guna menghindari kesalahan dalam menafsirkan arti dari istilah-istilah yang 

digunakan dalam judul karya tulis ini, maka berikut ini akan didefinisikan istilah 

yang digunakan dalam judul “Hubungan Tinggi Badan dan Panjang Lengan 

dengan Servis Atas Bola Voli pada Siswa Putra SD Negeri Tangkil Kulon Tahun 

Pelajaran 2008/2009” sebagai berikut: 

1.3.1 Hubungan 

Menurut Idrus H.A (1996:136) hubungan artinya “sesuatu yang ada 

kaitannya”. Hubungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan 

tinggi badan dan panjang lengan dengan kemampun melakukan servis atas bola 

voli pada siswa putra  SD Negeri Tangkil Kulon Tahun Pelajaran 2008/2009. 

1.3.2 Tinggi Badan 

Tinggi badan adalah jarak dari telapak kaki pada saat berdiri tegak sampai 

paja ujung kepala pada bagian atas. Dalam permainan bola voli atlet yang 

berbadan tinggi atau berpostur tubuh yang tinggi akan lebih menguntungkan bila 

dibandingkan dengan atlet yang mempunyai postur tubuh pendek. Mengenai 
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tinggi badan ini, pendapat Chew G.H. yang dikutip oleh Slamet Sarino (1988:1)  

mengemukakan sebuah teori bahwa kelas pemain tinggi selalu dapat menyamakan 

keistimewaan kelas pemain pendek tetapi kelompok pemain pendek tidak 

mungkin menyamakan keistimewaan jangkauan pada kelompok pemain tinggi. 

Adapun yang dimaksud tinggi badan di sini adalah tinggi badan seorang atlet bola 

voli. 

1.3.3 Panjang Lengan 

Panjang lengan adalah “panjangnya anggota badan dari pergelangan tangan 

sampai ke bahu” (Depdikbud, 1988:515). 

1.3.4 Servis Atas Bola Voli 

Servis adalah suatu upaya pukulan bola ke dalam permainan bola voli oleh 

pemain belakang kanan yang berada di daerah servis (PBVSI, 1997:21). Pendapat 

lain bahwa servis adalah sentuhan pertama dengan bola (Dieter Beutelstahl, 

1986:9). Servis atas adalah teknik servis, bahwa bola dipukul dari atas kepala (M. 

Mariyanto, dkk, 1995:209). Servis dalam karya tulis ini yang dibahas adalah 

servis atas cara floating service (servis mengambang) yaitu jenis servis bahwa 

pukulan bola dilakukan di atas kepala, sedangkan dari hasil pukulan tersebut bola 

tidak berputar (M. Yunus, 1992:69). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Untuk mengetahui hubungan tinggi badan dengan servis atas bola voli 
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pada siswa putra kelas V SD Negeri Tangkil Kulon Tahun Pelajaran 

2008/2009. 

1.4.2 Untuk mengetahui hubungan panjang lengan dengan servis atas bola voli 

pada siswa putra kelas V SD Negeri Tangkil Kulon Tahun Pelajaran 

2008/2009. 

1.4.3 Untuk mengetahui hubungan tinggi badan dan panjang lengan dengan 

servis atas bola voli pada siswa putra kelas V SD Negeri Tangkil Kulon 

Tahun Pelajaran 2008/2009. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh melalui hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.5.1 Bagi guru Penjas dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan pengajaran 

bola voli tentang tinggi badan dan panjang lengan serta penggunaan 

metode belajar yang tepat. 

1.5.2 Bagi pembinaan bola voli dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang 

berarti dalam pengembangan bola voli. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Tinggi Badan 

Tinggi badan adalah jarak dari telapak kaki pada saat berdiri tegak sampai 

pada ujung kepala pada bagian atas. Tinggi badan merupakan faktor yang sangat 

penting fungsinya dalam mendukung pencapaian prestasi dalam olahraga. Untuk 

mencapai prestasi puncak dalam olahraga tersebut banyak faktor yang 

mempengaruhinya, bahkan dalam memilih cabang olahraga. Dalam beberapa 

cabang olahraga berdasarkan antropometri ada hubungan antara ciri-ciri badan 

dengan prestasi olahraga. Mengetahui Antropometri penting bagi atlet muda untuk 

menentukan jenis cabang olahraga yang memungkinkan bagi atlet untuk 

berkembang dan berprestasi. Misalnya dalam olahraga bola voli, bola voli, lompat 

tinggi dan sebagainya faktor tinggi badan sangat berpengaruh terhadap prestasi 

yang dicapai. 

Dalam permainan bola voli atlet yang berbadan tinggi atau berpostur tubuh 

yang tinggi akan lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan atlet yang 

mempunyai postur tubuh pendek. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan 

pemain dalam melakukan servis maupun smash dalam permainan bola voli 

disebabkan karena atlet yang berpostur tubuh tinggi pandangan matanya lebih 

jelas serta jangkauan tangannya lebih panjang. 
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Tinggi badan seseorang belum tentu sama meskipun mereka lahir 

bersamaan atau usianya sama. Perbedaan tersebut karena berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan 

antara lain keturunan, kesehatan, aktifitas fisik dan makanan yang bergizi. Untuk 

mempengaruhi tinggi badan seseorang perlu diadakan pengukuran. Pengukuruan 

yang dilakukan terhadap atlet muda untuk mengetahui postur tubuh dan 

selanjutnya dapat untuk mempertimbangkan jenis cabang olahraga yang 

memungkinkan, bagi atlet untuk berkembang dan berprestasi secara maksimal. 

Mengenai tinggi badan ini, Chew G.H. yang dikutip oleh Slamet Sarino 

(1988:1) mengemukakan sebuah teori bahwa kelas pemain tinggi selalu dapat 

menyamakan keistimewaan kelas pemain pendek tetapi kelompok pemain pendek 

tidak mungkin menyamakan keistimewaan jangkauan kelompok pemain tinggi 

dalam bermain bola voli. 

Tinggi badan sangat berpengaruh dalam pemainan bola voli. Disamping 

untuk menghalangi lawan memasukkan bola ke dalam daerah lawan. Tujuan 

permainan bola voli adalah membuat angka dengan cara memasukkan bola ke 

daerah lawan dan mencegah regu lawan memasukkan bola atau mencetak angka. 

Keberhasilan suatu serangan dalam permainan bola voli sangat dipengaruhi jarak 

pemain yang melakukan smash maupun bloking. 

Semakin tinggi pemain dalam melakukan serangan maka lintasan bola yang 

dihasilkan semakin kecil sehingga kemungkinan berhasil akan lebih besar. Tinggi 

badan pemain yang melakukan serangan dalam permainan bola voli akan 

berpengaruh terhadap panjang pendeknya lintasan bola, karena tinggi badan 
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pemain mempengaruhi jangkauan terhadap net. Sehingga semakin tinggi pemain 

yang melakukan maka lintasan bola yang dihasilkan semakin pendek. Semakin 

pendek pemain yang melakukan tembakan lintasan bola yang dihasilkan semakin 

panjang. Bila dilihat dari ciri-ciri masing-masing bentuk tubuh menurut 

Somatotype sudah sedikit memberikan gambaran bahwa pengaruh tinggi badan 

seseorang dapat mempengaruhi prestasi dalam olahraga bola voli. 

Namun perlu disadari bahwa untuk mencari pemain bola voli yang benar-

benar ideal tidaklah mudah. Harus tahu ukuran-ukuran dan bentuk tubuh yang 

ideal antara berat badan dan tinggi badan. Untuk itu pengukuran antropometri 

perlu dilakukan oleh pelatih bola voli dalam menyeleksi atlet-atlet bola voli yang 

akan dikembangkan prestasinya. 

Pengukuran mengenai postur tubuh adalah sangat sulit dan dibutuhkan 

orang yang betul-betul ahli dalam bidangnya. Hal tersebut di atas dikemukakan 

oleh Cureton yang dikutip Mulyono B (1992:31) bahwa "Postur hanya dapat 

berhasil dalam menilainya kalau pengukuran tersebut dilakukan oleh ahli-ahli 

yang memang khusus mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar body 

mechanic". 

Maka dari itu untuk menghindari kekeliruan yang akan mungkin terjadi 

dalam penilaian subyektif, beberapa pengukuran objektif telah dilakukan oleh 

para ahli. Mulyono B (1992:32) menjelaskan cara-cara pengukuran sebagai 

berikut: (a) Indeks tinggi-berat; (b) Tabel umur tinggi-berat; (c) Pryor width-

weight tables; (d)  Pengukuran tapak kaki; (e) ACH Indeks (tentang status 

kegizian); (f) Wetzel grid (mengevaluasi phisical fitnes); (g) Somatotype. 
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Indek tinggi-berat dan somatotype yang nantinya diharapkan dapat dipakai 

sebagai pedoman dalam memilih atlet bola voli ditinjau dari ukuran dan bentuk 

tubuhnya yang ideal. 

2.1.1.1 Indeks Tinggi-Berat 

Menggunakan suatu rumus untuk mengetahui berat badan yang normal 

berdasarkan tinggi seseorang tidaklah begitu memuaskan hasilnya. Meskipun 

begitu perlu diketahui beberapa indeks yang terkenal: 

2.1.1.1.1 Indeks dari BROCA 

Rumus : Berat badan (kg) = Tinggi badan (Cm) - 100 Misalnya kalau tinggi 

badan adalah 165 cm, maka berat badan yang ideal 165 cm - 100 = 

65 kg. 

2.1.1.1.2 Modifikasi Indeks BROCA oleh Kementrian Kesehatan Indonesia. 

Ternyata ukuran indeks BROCA terlalu gemuk bila diterapkan kepada 

bangsa Indonesia. Kementrian Republik Indonesi mengubahnya 

menjadi: 

Rumus : Berat Badan (kg) = Tinggi badan (cm) - 110. Seperti contoh diatas, 

maka 165 cm - 110 = 55 kg. 

2.1.1.1.3 Modifikasi Indeks BROCA oleh dr. Hasan Said. 

dr. Hasan Said memodifikasi Indeks BROCA, yang didasarkan atas 

penelitian terhadap calon-calon siswa SGPD/SMOA dari Kediri, 

Malang dan Surabaya, sebanyak 604 subyek. 

Rumus : (Tinggi-100) - 10% x kg (berat sesungguhnya). Tinggi diukur dalam 

centimeter dan berat diukur dalam kilogram. 
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Penilaiannya : 

bbs = bsh - 0 kg s/d 5 kg ---- Sedang 

bbs = bsh - 5,1 kg s/d 5,0 kg ---- Tak seimbang 

bbs - bsh + 0 kg s/d 5 kg ---- Baik 

bbs = bsh + 5,1 kg s/d 5,9 kg ---- Agak gemuk 

bbs = bsh + 6 kg ---- Tak seimbang 

Keterangan : 

bbs = Berat sesungguhnya 

2.1.1.1.4 Modifikasi Indeks BROCA yang lain. 

Modifikasi ini sesuai dengan modifikasi dari dr. Hasan Said, hanya 

penilaiannya berbeda. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

BB = (TB - 100) - 10% (TB - 100) Kg. 

Contoh tinggi badan adalah 100 Cm, maka hasilnya BB = (170 - 100) 

- 10% (170 - 100) Kg = 63 Kg. 

Berdasarkan ini dapat diadakan penggolongan sebagai berikut: 

2.1.1.1.4.1 Orang yang tinggi dan berat badan ideal. 

2.1.1.1.4.2 Orang yang berat dan badan normal. 

2.1.1.1.4.3 Orang yang terlalu gemuk (over weight). 

2.1.1.1.4.4 Orang yang terlalu kurus (under weight). 

Orang golongan 'a' ialah yang dianggap keadaaan gizinya baik. Umumnya 

para atlet memiliki perbandingan berat tinggi beda sekitar ideal. Sedangkan 

golongan normal adalah mereka yang berat badannya berselisih sepuluh persen 

terhadap berat badan yang ideal. Over weight dan under weight melampaui batas-

batas normal. 
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Mengenai rumus tertentu guna mencari berat badan yang sesungguhnya atau 

sebaik-baiknya adalah sukar, sebab bentuk tubuh seseorang sering kali ditentukan 

oleh bakat dan pembawaan masing-masing. 

2.1.1.2 Somatotype 

Mulyono B (1992:38) berpendapat bahwa tiada dua manusia yang 

mempunyai sifat-sifat jasmaniah yang sama persis, sehingga dengan demikian 

terdapat berbagai tipe yang disebut somatotype. 

Tokoh-tokoh yang terkenal adalah Kretchmer yang seringkali disebut 

sebagai bapak somatotype modern. Penggolongan type tubuh yang diadakan 

adalah sebagai berikut: 

2.1.1.2.1 Astenis 

Ciri-cirinya: 

Tinggi, langsing, dada tipis/rata, bahu agak ke muka. Keadaan atau fungsinya: 

mendapat kesukaran dalam pencernaan makanan, disebabkan alat-alat tubuh 

bagian dalam lemah, energi sedikit. 

2.1.1.2.2 Phyknis 

Ciri-cirinya : 

Pendek gemuk, leher kuat, dada bulat, perut menonjol. Keadaan atau fungsinya: 

banyak atau senang makan, pencernaan makanan mudah, mempunyai simpanan 

energi. 

2.1.1.2.3 Atletis 

Ciri-cirinya : 

Bentuk astenis dan phyknis. Ukurannya sedang dengan otot-otot yang kuat dada 

lebar, tangan kaki besar dan kuat. 
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Tokoh yang lain adalah Sheldon dan teman-temannya yang menggolongkan 

type tubuh menjadi tiga bagian besar sebagai berikut: 

2.1.1.2.4 Extomorphy 

Ciri-cirinya: 

Langsing, lemah dentan tubuh yang kecil dan halus. Tulang-tulangnya kecil 

dengan otot yang tipis. Ekstremitas-ekstremitas relatif panjang dengan togok 

badan pendek. Hal ini tidak berarti orang tersebut selalu tinggi. Perut dan 

lengkung lumbal rata, sedang thorax relatif tajam dan menaik. Bahu sempit ke 

muka dan gelar otot tidak terlihat. 

2.1.1.2.5 Endomorphy 

Ciri-cirinya: 

Tubuh bulat dan lunak, perut menonjol ke depan melebihi rongga dada, pundak 

persegi tinggi, leher pendek. Gelar-gelar otot tidak terlihat, dada berkembang. 

2.1.1.2.6 Mesomorphy 

Ciri-cirinya : 

Tubuh persegi, otot-otot kuat keras, tulang-tulang besar dan tertutup otot-otot 

yang besar pula. Kaki togok dan lengan umumnya massive (pejal) dengan otot-

otot yang kuat. Togok besar dan relatif mempunyai pinggang ramping atau 

langsing. Bahu lebar dengan otot-otot trapesius dan deltoideus sangat massive. 

Kesimpulan bahwa Astenis sama dengan Extomorphy yang juga disebut berat 

normal under weight. Sedangkan phyknis hampir sama dengan Endomorphy yang 

disebut normal over weight, dan atletis sama dengan mesomorph mempunyai 

kesamaan yang sering disebut ideal. 
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2.1.2 Panjang Lengan 

Lengan dibentuk oleh tulang-tulang yang panjang. Panjangnya tulang 

lengan ini akan memberikan keuntungan mekanis untuk menghasilkan kekuatan 

dan kecepatan gerak. Gerakan-gerakan badan dihasilkan melalui system 

pengungkit. Tulang-tulang bekerja sebagai pengungkit yang digerakkan oleh gaya 

yang dihasilkan oleh kontraksi otot. Semakin kuat kontraksi otot, maka akan 

semakin besar gaya yang diberikan. Sehingga semakin besar pula kekuatan 

mekanis yang dihasilkan. 

Soedarminto (1993:47) menyatakan bahwa “Pengungkit adalah suatu alat 

mekanik yang dimaksudkan untuk menghasilkan gerak berputar pada sumbunya”. 

Pengungkit terdiri atas sumbu putar, tangan bebas dan tangan gaya. Tangan beban 

merupakan jarak antara sumbu putar dan titik pangkal gaya. Berdasarkan pada 

letak sumbu putar, tangan beban dan tangan gaya, maka akan terdapat tiga jenis 

pengungkit yang ditandai oleh letaknya sumbu putar, tangan beban, dan tangan 

gaya. 

Keuntungan mekanis dari pengungkit dinyatakan oleh perbandingan antara 

tangan gaya, dan tangan beban. Makin panjang tangan gaya makin besar momen 

gayanya, makin pendek tangan gayanya makin kecil momen gayanya tetapi 

gerakan yang terjadi semakin cepat. Pengungkit yang terdapat di dalam badan 

panjangnya tangan gaya relative pendek, dengan demikian kecepatan geraknya 

besar sedang momen gayanya kecil. Soedarminto (1993: 48), menyatakan bahwa: 

“Besarnya momen gaya sama dengan gaya dikalikan jaraknya dari sumber putar”. 

Ternyata bahwa dengan gerakan pendek dari gaya akan dapat menghasilkan 

gerakan yang besar dari beban. Oleh karena itu apabila ingin memperoleh gaya 
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yang besar harus diusahakan tangan gaya sepanjang mungkin, tetapi apabila 

menghendaki kecepatan gerak, maka tangan gaya harus diusahakan sependek 

mungkin. 

Panjangnya tulang lengan membawa konsekuensi panjangnya otot lengan. 

Panjangnya lengan akan memberikan keuntungan berupa panjangnya radius 

putaran. Dengan radius putaran yang panjang akan menghasilkan jarak awalan 

yang lebih jauh. Jarak awalan yang jauh yang dikombinasikan dengan kekuatan 

dan kecepatan ayunan pukulan akan dapat memberikan kekuatan awal yang lebih 

besar pada bola yang dipukul. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa untuk 

dapat memukul bola dengan keras, maka diperlukan kekuatan otot lengan serta 

kecepatan ayunan lengan pada waktu memukul. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pangjang lengan akan dapat memberikan keuntungan lebih 

besar di dalam kecepatan dan kekuatan pukulan. 

 
2.1.3 Servis Atas 

Hakekat permainan bola voli adalah kegiatan jasmani yang dilandasi 

semangat perjuangan terhadap diri sendiri dan orang lain yang jika 

dipertandingkan harus dilaksanakan secara ksatria sehingga merupakan sarana 

pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih 

luhur (Depdikbud, 1993:1). 

Arah pencapaian sasaran yang diharapkan dalam pembinaan olahraga 

diperlukan proses waktu yang cukup lama. Bahwa untuk dapat dicapai suatu 

prestasi dalam olahraga, merupakan usaha yang benar-benar harus diperhitungkan 

secara masak dengan suatu usaha pembinaan melalui pembibitan secara dini serta 
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peningkatan melalui pendekatan ilmiah terhadap ilmu-ilmu pengetahuan yang 

terkait (M. Sajoto, 1995:2).  

Memulai untuk dilakukan sesuatu permainan hendaknya mengerti cara atau 

gerak dasar permainan tersebut. Bola voli merupakan permainan beregu, dengan 

kemampuan perorangan sangat ditentukan oleh hasil akhir yang bermutu dengan 

baik (Engkos Kosasih, 1998:109). Teknik adalah suatu proses melahirkan 

keaktifan jasmani dan pembuktian suatu praktek dengan sebaik mungkin untuk 

penyelesaian tugas yang pasti dalam cabang permainan bola voli (Suharno HP, 

1982:12). 

Dengan tuntutan peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih efektif 

terutama dalam upaya pemilihan metode belajar yang baik sehingga diharapkan 

penguasaan teknik dasar sebagai kerangka landasan awal dapat disiapkan ke arah 

yang lebih sempurna. Penguasaan teknik dasar yang sempurna menjadi dasar 

pengembangan terhadap mutu permainan (Suharno HP, 1982:15). 

Servis adalah sebagai tanda dimulainya permainan dan sebagai suatu 

serangan yang pertama kali bagi suatu regu (Suharno HP, 1982:16). Pukulan 

servis dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu servis tangan bawah dan servis 

tangan atas. Untuk diperoleh keseragaman gerak teknik servis, maka dalam 

permainan ini digunakan servis atas bola voli servis mengambang (floating 

service). Servis atas ini bola harus dipukul oleh salah satu bagian lengan melalui 

atas kepala. 

Dengan dimiliki kecakapan servis yang baik akan diperoleh untuk 

memenangkan dalam pengumpulan angka-angka yang lebih besar, apabila servis 

dilakukan dengan akurat dan terarah maka dapat dijadikan suatu serangan awal 
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terhadap lawan (Suharno. HP, 1982:19). 

Menurut Dieter Beutelstahl (1986:14) dengan floating service dimaksudkan 

jenis servis yang tidak berputar atau spin. Bola seakan-akan melayang, tanpa 

berputar sama sekali. Pendapat lain, floating service adalah jenis servis bahwa 

jalannya bola dari hasil servis ini tidak mengandung putrana, bola berjalan 

mengapung atau mengambang (M. Yunus, 1992:69). Adapun urutan pelaksanaan 

gerakan servis atas teknik mengambang adalah sebagai berikut: 

2.1.3.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan ini meliputi gerakan: (a) dilangkahkan salah satu kaki ke 

depan dengan santai; (b) berat badan terbagi seimbang; (c) bahu sejajar net; (d) 

salah satu kaki berada di depan; (e) posisi telapak tangan dalam keadaan terbuka 

dan f) pandangan ke arah bola. 

2.1.3.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan ini meliputi gerakan: (a) pukulan bola di depan bahu dari 

lengan pemukul; (b) pukulan bola tanpa atau dengan sedikit putaran; (c) bola 

dipukul dengan satu tangan; (d) bola dipukul dekat dengan tubuh; (e) diletakkan 

tangan di dekat telinga; (f) bola dipukul dengan bagian telapak tangan terbuka, 

siap untuk dipukul; (g) dipertahankan lengan pada posisi menjangkau sejauh 

mungkin; (h) mengawasi bola pada saat hendak memukul; (i) pukulan telapak 

tangan terhadap bola bagian belakang tengah; (j) dipindahkan berat badan ke 

depan. 

2.1.3.3 Tahap Lanjutan 

Tahap lanjutan ini meliputi gerakan (a) diteruskan perpindahan berat badan 

ke depan; (b) dijatuhkan lengan dengan perlahan sebagai ayunan lanjutan; (c) 
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bergerak ke lapangan dan masuk dalam permainan. 

Belajar servis dapat dilakukan secara bervariasi pelaksanaan harus 

dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan tingkat kekuatan atau kemampuan 

siswa. Menurut Buku Permainan Besar II Bola Voli (M. Mariyanto, dkk, 1995:72) 

bahwa jika pukulan itu benar dan terarah, lakukan servis dari petak servis ke arah 

tempat yang tidak dijaga oleh pemain lawan. Diharapkan dalam latihan maupun 

dalam permainan sehingga perlu ditonjolkan pentingnya arti servis yang benar, 

terarah dan aman. 

Sedangkan menurut Tim Penjas (2007:24) cara melakukan servis atas 

adalah sebagai berikut: 

2.1.3.3.1 Pemain berada di belakang garis akhir untuk melakukan servis. 

2.1.3.3.2 Bola dapat dipegang tangan kiri dan tangan kanan siap memukul 

2.1.3.3.3 Lambungkan bola dengan tangan kiri melewati atas kepala lalu pukul 

dengan telapak tangan sekeras-kerasnya agar melewati atas net. 

 
2.1.4 Prinsip-Prinsip Latihan 

Latihan atau training adalah suatu proses berlatih yang sistematis dilakukan 

secara berulang-ulang dan kian hari jumlah beban latihannya kian bertambah 

(Harsono, 1988:2). Pengertian kekuatan adalah kemampuan dari otot untuk dapat 

mengatasi tahanan atau beban dalam menjalankan aktifitas, dan merupakan unsur 

fundamen dalam olahraga kompetisi (Suharno, 1992:24) kekuatan atau strenght 

adalah komponen kondidi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam 

mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja (Sajoto, 1995:8) 

untuk meningkatkan tenaga pada saat lompat diperlukan daya otot (Jess Jarver, 

1982:48). 
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Latihan adalah suatu proses penyempurnaan atlet secara sadar untuk 

mencapai mutu prestasi maksimal dengan diberi beban-beban fisik, teknik, taktik 

dan mental yang teratur, terarah, meningkat, bertahap, dan berulang-ulang 

watunya. Masalah prinsip-prinsip latihan sangat penting demi mempercepat 

tercapainya tujuan latihan suatu cabang olahraga. Prinsip-prinsip latihan itu adalah 

sebagai berikut: 

2.1.4.1 Prinsip Kontinyuitas 

Sifat adaptasi manusia terhadap beban latihan yang diterima bersifat labil 

dan sementara, maka untuk mencapai mutu prestasi maksimal perlu adanya beban 

latihan sepanjang tahun terus-menerus secara teratur, terarah dan kontinyu, supaya 

prestasi tetap tinggi dan dapat dipertahankan.  

2.1.4.2 Prinsip Kenaikan Beban Latihan Teratur 

Latihan makin lama makin meningkat beratnya, tetapi kenaikan beban 

latihan harus sedikit demi sedikit. Hal ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi 

overtraining dan proses adaptasi atlet terhadap beban latihan akan terjamin 

keteraturannya dan daya adaptasi organisme atlet ada keterbatasannya. 

Peningkatan beban latihan jangan dilakukan setiap kali latihan, sebaiknya setelah 

dua atau tiga kali latihan, kemudian porsi latihan bisa ditambah. 

2.1.4.3 Prinsip Individual (Perorangan) 

Dari segi fisik, mental, watak dan tingkatan kemampuan setiap individu 

pasti berbeda-beda. Perbedaan itu perlu diperhatikan oleh pelatih agar pemberian 

dosis latihan, metode latihan dapat serasi untuk mencapai mutu prestasi tiap-tiap 

individu. Jika kondisi atlet berbeda dengan yang lainnya maka diperlukan porsi 

latihan yang lebih, agar dapat meningkatkan kemampuan dan stamina seperti yang 
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lainnya. 

2.1.4.4 Prinsip Interval (Selang) 

Prinsip interval sangat penting dalam latihan yang bersifat harian, 

mingguan, bulanan, kwartalan, tahunan yang berguna untuk pemulihan fisik dan 

mental atlet dalam menjalankan latihan. Masalah interval dapat dilaksanakan 

dengan istirahat penuh tanpa menjalankan aktivitas latihan fisik maupun istirahat 

aktif. Kegunaan prinsip interval diterapkan dalam latihan untuk menghindari 

terjadinya overtraining, memberikan kesempatan organisme atlet untuk 

beradaptasi terhadap beban latihan, dan pemulihan tenaga kembali bagi atlet 

dalam proses latihan. 

2.1.4.5 Prinsip over load 

Over load atau beban berlebihan, yaitu bentuk pembebanan yang dilakukan 

melebihi porsi latihan seperti biasa,  latihan ini bisa dilakukan apabila tubuh sudah 

dapat beradaptasi dengan beban latihan sebelumnya. 

2.1.4.6 Prinsip Progresif 

Yang dimaksud prinsip progresif adalah bahwa di dalam suatu program 

latihan dituntut adanya peningkatan baik dalam beban, repetisi maupun lamanya 

latihan. Artinya dalam latihan sudah diprogramkan antara jangka waktu latihan 

dengan kemampuan yang dihasilkan. 

2.1.4.7 Prinsip Spesifikasi atau Kekhususan 

Prinsip ini meliputi spesifikasi individual dan menyusun suatu program 

latihan harus berdasar kebutuhan individu dan harus berhubungan dengan cabang 

olahraga yang dihadapi (Sajoto, 1995:30-32) 
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2.1.4.8 Prinsip Ulangan (Repetition) 

Untuk mengotomatiskan penguasaan unsur gerak fisik, teknik, taktik, dan 

keterampilan yang benar, atlet harus melakukan latihan berulang-ulang dengan 

frekuensi sebanyak-banyaknya secara. 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Seorang pemain bola voli dalam melakukan servis akan lebih berhasil jika 

atlet memiliki tinggi badan yang ideal. Hal ini sesuai dengan pendapat Chew, 

G.H. yang dikutip oleh Slamet Sarino (1988:1) bahwa atlet yang berpostur tubuh 

tinggi akan menguntungkan pada saat melakukan servis maupun serangan dalam 

permainan bola voli. Sebab dengan postur tubuh yang tinggi akan unggul dalam 

jangkauan maupun pandangannya. Karena postur tubuh yang tinggi akan 

menghasilkan jangkauan tangan panjang juga kemungkinan berhasil dalam 

melakukan servis maupun smash akan lebih besar. 

Disamping tinggi bandan, panjang lengan merupakan variable yang 

mendukung dalam meningkatkan kecakapan dalam bermain bola voli. Hal 

tersebut karena panjang lengan sangat penting di dalam melakukan pukulan dalam 

permainan bola voli, karena pajangnya lengan akan memberikan keuntungan 

berupa panjangnya radius putaran. 

Dengan memiliki panjang lengan yang ideal dipadukan dengan latihan yang 

teratur dan sistematis serat didukung oleh guru dan pelatih yang berkaulitas, 

sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan yang mendukung dan bakat yang 

dimiliki sesuai dengan karakteristik olahraga yang ditekuni akan menghasilkan 

prestasi olehraga yang optimal, termasuk di dalamnya kecakapan dalam bermain 

bola voli. 
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2.3 Hipotesis  

Berdasarkan pada kerangka pemikiran di atas, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha : Ada hubungan yang signifikan tinggi badan dan panjang lengan dengan 

servis atas bola voli pada siswa putra SD Negeri Tangkilkulon Tahun 

Pelajaran 2008/2009. 

H0 : Tidak ada hubungan yang signifikan tinggi badan dan panjang lengan 

dengan servis atas bola voli pada siswa putra SD Negeri Tangkilkulon 

Tahun Pelajaran 2008/2009. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Di dalam penelitian ini ada beberapa pokok yang perlu dibahas yang 

berkenaan dengan penelitian. Maka perlu kiranya ditegaskan terlebih dahulu 

mengenai pengertian metode dan pengertian penelitian itu. Menurut Winarno 

Surachmad (1994:75) metode merupakan cara yang dipergunakan untuk mencapai 

suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan 

mempergunakan teknik serta alat tertentu untuk menguji kebenarannya. 

Sementara itu menurut Koentjaraningrat (1997:75) pengertian metode berasal dari 

bahaya Yunani Metodos yang artinya cara jalan, sehubungan dengan upaya 

ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami 

obyek yang hendak menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang hendak dicapai. 

Sedangkan penelitian menurut Sutrisno Hadi (1987:75) adalah sebagai 

usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan dan usaha mana yang dilakukan dengan mengggunakan metode 

ilmiah. 

Adapun metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu data yang 

dapat dihitung untuk mencari hubungan antara tinggi badan dan panjang lengan 

dengan servis atas bola voli pada siswa putra SD Negeri Tangkilkulon Tahun 

Pelajaran 2008/2009. 
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3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah suatu penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki, disebut 

populasi atau universum. Populasi dibatasi jumlah penduduk atau individu paling 

sedikit mempunyai satu sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 1987:220). 

Maksud dari pengertian di atas adalah bahwa populasi adalah suatu individu 

yang akan dijadikan objek penelitian. Keseluruhan dari individu-individu tersebut 

paling sedikit memiliki sifat yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi penelitian adalah siswa putra kelas V SD Negeri Tangkilkulon tahun 

pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 20 anak. 

 

3.2.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Pengertian sampel menurut Sutrisno Hadi (1987:70) adalah “sebagian 

individu yang diselidiki”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

siswa putra kelas V SD Negeri Tangkilkulon tahun pelajaran 2008/2009 sebanyak 

20 siswa. 

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik 

total sampling yaitu pengambilan sample secara keseluruhan dari semua anggota 

populasi. Dengan demikian sample dalam penelitian ini adalah siswa putra kelas 

V SD Negeri Tangkilkulon tahun pelajaran 2008/2009 sebanyak 20 siswa. 

 

3.3 Variabel Penelitian  

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:99) variabel adalah gejala yang 

bervariasi dan menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 2 
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variabel yaitu: 

3.3.1 Variabel bebas yang terdiri dua yaitu tinggi badan (X1) dan panjang lengan 

(X2) 

3.3.2 Variabel terikat adalah servis atas bola voli (Y) 

 

3.4 Instrumen Penelitian  

Dalam suatu penelitian, alat pengambilan data atau instrumen menentukan 

kualitas data yang dikumpulkan, dan kualitas data ini menentukan kualitas 

penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat pengumpulan 

data adalah instrumen pengukuran tinggi badan, panjang lengan dan tes prestasi. 

Tes prestasi yang digunakan adalah tes servis bola voli yang bertujuan untuk 

memperoleh data tentang hubungan tinggi badan dan panjang lengan dengan 

servis atas bola voli pada siswa putra kelas V SD Negeri Tangkilkulon tahun 

pelajaran 2008/2009.  

Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tinggi badan dan panjang lengan, 

dan tes prestasi tersebut merupakan jenis data yang dapat diukur secara langsung 

atau data kuantitatif. Agar hasil pengukuran dan tes ini valid atau terandal, maka 

alat-alat yang digunakan diterakan terlebih dahulu.  

Adapun pelaksanaan pengukuran tinggi badan dan panjang lengan, dan tes 

prestasi melakukan servis atas bola voli adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Pelaksanaan Pengukuran Tes Tinggi Badan 

3.4.1.1 Alat-alat yang digunakan: 
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3.4.1.1.1 Pita baja pengukur tinggi badan (cm) diletakkan pada dinding yang 

rata. 

3.4.1.1.2 Alat tulis dan blangko penilaian. 

3.4.1.1.3 Lempengan atau kepingan kayu yang mempunyai sudut siku-siku 

untuk batas ukuran di atas kepala. 

3.4.1.2 Pembantu pelaksana 

3.4.1.2.1 Pengukur tinggi badan  

3.4.1.2.2 Pemanggil teste  

3.4.1.2.3 Pencatat hasil   

3.4.1.3 Test pelaksanaan tinggi badan bersumber dari Litbang KONI Propinsi 

Jawa Tengah. 

3.4.1.4 Pelaksanaan tes 

3.4.1.4.1 Dijelaskan pada teste kegunaan dari penggunaan tinggi badan tersebut. 

3.4.1.4.2 Sepatu atau topi hendaknya dilepas. 

3.4.1.4.3 Teste disuruh berdiri tegak dengan pandangan lurus ke depan, kedua 

tumit rapat dan belakang kepala menempel pada dinding atau pita 

pengukur. 

3.4.1.4.4 Letakkan sisi siku-siku di atas bagian kepala yang setinggi dengan sisi 

yang lain, rata melekat pada pita pengukur. 

3.4.1.4.5 Pengukur sekaligus membacakan berapa tinggi badan teste. 

3.4.2 Pelaksanaan Pengukuran Tes Panjang Lengan 

3.4.2.1 Alat-alat yang digunakan: 

3.4.2.1.1 Meteran sebagai pengukur panjang lengan (cm). 
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3.4.2.1.2 Alat tulis dan blangko penilaian. 

3.4.2.2 Pembantu pelaksana 

3.4.2.2.1 Pengukur panjang lengan 

3.4.2.2.2 Pemanggil teste  

3.4.2.2.3 Pencatat hasil   

3.4.2.3 Pelaksanaan tes 

3.4.2.3.1 Dijelaskan pada teste kegunaan dari penggunaan panjang lengan 

tersebut. 

3.4.2.3.2 Teste disuruh berdiri  

3.4.2.3.3 Letakkan ujung meteran pada pangkal lengan, kemudian di tarik 

sampai pada ujung jari. 

3.4.2.3.4 Pengukur sekaligus membacakan berapa panjang lengan teste. 

3.4.3 Tes Servis Atas Bola Voli 

3.4.3.1 Alat-alat yang digunakan 

3.4.3.1.1 Bola voli 

3.4.3.1.2 Alat tulis menulis. 

3.4.3.1.3 Blangko penilaian. 

3.4.3.2 Pembantu pelaksana 

3.4.3.2.1 Pemanggil teste 

3.4.3.2.2 Pengamat pelaksanaan 

3.4.3.2.3 Pencatat hasil   

3.4.3.3 Pelaksanan test 
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Pelaksanaan test servis atas dilakukan dari belakang garis lapangan. Bola 

diangkat ke depan atas kepala dan tangan yang akan memukul agar bola melewati 

net. Servis dilakukan sebanyak sepuluh kali. 
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Keterangan gambar : 

a. Net 
b. Sasaran servis 

 
 
 

     

 

Gambar 3.1 Petak Sasaran Servis  
(Suharna HP, 1985:90). 

 

3.4.3.4 Penilaian 

Servis yang berhasil bola bisa melewati net dan jatuh di dalam lapangan 

mendapat nilai 1 sedangkan servis yang tidak bisa  melewati net atau jatuh di luar 

lapangan mendapat nilai 0. 
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Tabel 3.1 Penilaian Servis Atas Bola Voli 

No Nama 
Servis Atas Bola Voli 

Prestasi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1             

2             

3             
 
 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian. Dalam 

penelitian seorang peneliti dapat menggunakan dua jenis analisis yaitu analisis 

statistik dan analisis nonstatistik. Dalam penelitian ini analisis data yang 

digunakan adalah analisis statistik yaitu cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk 

mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan menganalisa data penyelidikan yang 

berupa angka-angka. 

Dari uraian di atas, maka alasan penelitian menggunakan teknik analisis 

statistik untuk penghitungannya karena data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif yang berupa angka-angka. Adapun langkah-langkah 

perhitungan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.5.1 Langkah pertama mencari reliabilitas tiap variabel dengan teknik product 

moment dengan rumus: 

))()()((

))((
2222 YYNXXN

YXXYNrxy
∑−∑∑−∑

∑∑−∑=  

Keterangan : 
N : Jumlah Subjek 
Σ X : Jumlah Skor Item 
Σ Y : Jumlah Skor Total 
Σ XY : Jumlah  Perkalian  antara skor Item dengan skor total. 
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Σ X2  : Jumlah Skor Item Kuadrat 
Σ Y2 : Jumlah Skor Total Kuadrat 
rxy : Koefisien korelasi antara X dengan Y”. 
(Suharsimi Arikunto, 2006 : 138). 

Harga rxy yang diperoleh dari penghitungan data, kemudian dikonsultasikan 

dengan harga r pada tabel. Jika koefisien korelasi atau rhitung > rtabel pada taraf 

signifikan 5% maka korelasi tersebut signifikan atau hipotesis diterima.  

3.5.2 Menentukan persamaan garis regresi linier sederhana Y atas X 

Langkah ini tujuannya untuk membuat garis regresi antara tinggi badan 

dengan keterampilan bermain bola voli. Korelasi antara kedua variabel dapat 

dicari dengan persamaan : Y = aX + K 

Dengan metode skor kasar harga a dan K dicari dengan persamaan: 

KNXaY
XKXaXY 2

+Σ=Σ
Σ+Σ=Σ  

Setelah persamaan regresi linier ditemukan maka dapat dibuat garis regresi 

pada peta tebaran tinggi badan dengan keterampilan bermain bola voli. Dari garis 

regresi linier yang diperoleh maka dapat dilihat arah garis regresi linier tersebut 

apakah menunjukkan korelasi positif atau korelasi negatif. 

3.5.3 Mencari analisis varians garis regresi 

Untuk menguji keberartian koefisien korelasi rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

)1(
)1(

2

2

rm
mNrFreg −

−−=  

Freg  = harga F garis regresi 
N = cacah kasus 
m = cacah prediktor 
r = koefisien korelasi. 
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Harga F yang didapat dikonsultasikan dengan F pada tabel dengan db = m 

(pembilang) dan N-m (penyebut). Jika harga Fhitung ≥ Ftabel yang berarti signifikan 

atau hipotesis diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan 2 kali. Hal ini dimaksudkan 

untuk mencari koefisien reliabilitas dari alat tes yang digunakan. Secara singkat 

pelaksanaan pengumpulan data tersebut sebagai berikut: 

4.1.1 Pengumpulan data hasil tes tinggi badan. 

4.1.2 Pengumpulan data hasil tes panjang lengan 

4.1.3 Pengumpulan data hasil tes servis atas bola voli 

 
4.1.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

Dari analisis data yang dilakukan, didapat data sebagai berikut (perhitungan 

secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran). 

4.1.2.1 Korelasi antara masing-masing prediktor dengan kriterium 

4.1.2.1.1 Hubungan antara tinggi badan (X1) dengan hasil servis atas bola voli 

(Y).  

Dari hasil analisa diperoleh koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,966. 

Berdasarkan taraf signigikansi 5% N = 20 diperoleh harga rtabel = 0,444, sehingga 

rxy > rtabel atau 0,966 > 0,444. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan 

dengan arah positif, yang berarti kenaikan nilai variabel X1 selalu disertai oleh 

kenaikan variabel Y dan sebaliknya. 
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4.1.2.1.2 Hubungan antara panjang lengan (X2) dengan hasil servis atas bola 

voli (Y) 

Hasil koefisien korelasi yang diperlukan analisis adalah sebesar 0,963. 

Selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai rtabel taraf signifikansi 5% N=20 sebesar 

0,444. Hasilnya adalah rxy > rtabel atau 0,963 > 0,444. Hal ini berarti ada hubungan 

yang signifikan dengan arah positif, yang berarti kenaikan variabel X2 selalu 

diikuti kenaikan nilai variabel Y dan sebaliknya. 

4.1.2.2 Persamaan regresi 

Dari perhitungan didapat harga b1 dan b2 serta persamaan regresinya sebagai 

berikut: 

a1 = 0,129 

a2 = 0,0083 

Dengan demikian diketemukan harga b1 dan b2 serta persamaan regresinya, 

maka koefisien korelasi antara kriterium Y dengan besarnya sumbangan masing-

masing prediktor. 

4.1.2.3 Koefisien korelasi kedua prediktor dengan kriterium 

Setelah diadakan perhitungan untuk mencari koefisien korelasi antara 

prediktor X1 dan X2 dengan kriterium Y diperoleh hasil Ry (1,2) = 0,844 untuk 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada halaman lampiran. Hasil analisis 

regresinya dapat disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Ringkasan analisis regresi 

Sumber 
Varian Jk dk RK Fhitung 

Ftabel Kesimpulanα 0,05 α 0,01 
Regresi 31,37 2 15,69

21,12 3,59 6,11 SignifikanResidu 12,63 17 0,743
Total 44 19

Regresi Multiple tidak signifikan (Fhitung 21,12 > Ftabel (0,05: 2;17) = 3,59) 

 
4.1.2.4 Penafsiran uji signifikan 

res

reg

RK
RK

F =  = 
743,0
69,15  = 21,12 

Harga FRegresi yang diperoleh dari hasil analisis data adalah 21,12. 

Berdasarkan taraf signifikasi 5% untuk db 2 lawan 17. Harga F yang dinyatakan 

dalam tabel adalah 3,59 jadi nilai Fhitung yang diperoleh lebih besar dari Ftabel, 

sehingga dapat dijadikan landasan untuk prediksi. 

4.1.2.5 Sumbangan relatif (SR) dan sumbangan efektif (SE) 

Tabel  4.2  Hasil Analisis Sumbangan Relatif dan Efektif X1 dan X2 terhadap 

Kriterium Y 

 

Prediktor Sumbangan relatif Sumbangan efektif 

X1 97,58% 82,36% 
X2 2,42% 2,04% 

Total   100 % 84,40 % 

 

4.1.3 Hasil Analisis Data 

 Dari hasil analisis data, besarnya sumbangan relatif (SR) menunjukkan 

perbandingan besarnya sumbangan antara masing-masing prediktor terhadap 

kriterium, perbandingan tersebut adalah : 
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 X1 : X2  = 97,58% : 2,42%. 

Sedangkan sumbangan efektif merupakan besarnya sumbangan masing-

masing prediktor terhadap efektifitas regresi yaitu efektifitas prediktor terhadap 

kriterium. Efektifitas prediktor merupakan total sumbangan dari kedua prediktor 

terhadap kriterium. Efektifitas ini besarnya 84,40% dengan demikian sumbangan 

efektifitas masing-masing prediktor adalah : 

- Prediktor 1 (X1) SE% = 82,36% 

- Prediktor 2 (X2) SE% = 2,04 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dan hasil analisis data dapat dibuat 

tabel rangkuman sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Rangkuman Hasil Analisis Hubungan Regresi Antara Prediktor dan 

Kriterium 

No. Jenis Data Keterangan 

 Korelasi : 

X1 dengan Y 

X2 dengan Y 

 

0,966 

0,963 

 Sumbangan relatif : 

X1 

X2 

Total sumbangan 

 

97,58% 

2,42% 

  100% 

 Sumbangan efektif : 

X1 

X2 

Total sumbangan 

 

82,36% 

2,04% 

84,40% 

 Freg 21,12 
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Dengan demikian, hasil penelitian diketahui bahwa koefisien korelasi (rxy) 

antara tinggi badan (X1) dengan hasil servis atas bola voli (Y) diperoleh hasil 

sebesar 0,966 sedangkan nilai rtabel taraf signigikansi 5% N = 20 sebesar 0,444, 

sehingga rxy > rtabel atau 0,966 > 0,444. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang 

menyatakan “Ada hubungan yang signifikan antara tinggi badan terhadap hasil 

servis atas bola voli” dapat diterima. Sementara itu, koefisien korelasi antara 

panjang lengan (X2) dengan hasil servis atas bola voli (Y) diperoleh hasil 

perhitungan sebesar 0,963. Selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai rtabel taraf 

signifikansi 5% N=20 sebesar 0,444. Hasilnya adalah rxy > rtabel atau 0,963 > 

0,444. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan “Ada hubungan yang 

signifikan antara panjang lengan terhadap hasil servis atas bola voli” dapat 

diterima. 

Hasil perhitungan analisis regresi diperoleh harga FRegresi sebesar 21,12 

sedangkan harga Ftabel taraf signifikasi 5% untuk db 2 lawan 17 sebesar 3,59 

sehingga nilai Fhitung > Ftabel atau 21,12 > 3,59. Hal ini berarti bawah hipotesis 

yang menyatakan “Ada hubungan yang signifikan antara tinggi badan dan panjang 

lengan terhadap hasil servis atas bola voli” terbukti atau dapat diterima. 

Hasil perhitungan menunjukkan adanya sumbangan relatif dan sumbangan 

efektif dari masing-masing prediktor terhadap kriterium. Sumbangan relatif  

variabel tinggi badan terhadap hasil servis atas bola voli adalah 97,58% 

sedangkan sumbangan efektifnya adalah 82,36%. Sumbangan relatif variabel 

panjang lengan terhadap hasil servis atas bola voli adalah 2,42% sedangkan 

sumbangan efektifnya adalah sebesar 2,04%.  Sementara itu,  sumbangan efektif  
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variabel tinggi badan (X1) dan panjang lengan (X2) terhadap hasil servis atas bola 

voli (Y) adalah sebesar 84,40%. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan 

“Ada sumbangan relatif dan sumbangan efektif yang berarti antara tinggi badan 

dan panjang lengan terhadap hasil servis atas permainan bola voli” terbukti atau 

dapat diterima. 

 

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

tinggi badan dan panjang lengan terhadap hasil servis atas bola voli. Karena dalam 

melakukan servias atas, peranan tinggi badan sangat penting dan mendukung 

selain harus memiliki kekuatan, koordinasi, panjang lengan serta ketepatan. 

Sementara itu, tinggi net dari lantai 2,10 meter, dan net yang setinggi itu akan 

terdapat jarak dengan orang yang berdiri di bawahnya. Sehingga faktor tinggi 

badan sangat berpengaruh terhadap prestasi olahraga permainan bola voli. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Chew G.H. yang dikutip oleh Slamet Sarino (1988: 1) 

bahwa kelas pemain tinggi selalu dapat menyamakan keistimewaan kelas pemain 

pendek tetapi kelompok pemain pendek tidak mungkin menyamakan 

keistimewaan jangkauan kelompok pemain tinggi dalam bermain bola voli. 

Disamping faktor tinggi badan, faktor panjang lengan juga berpengaruh 

terhadap hasil servis atas bola voli. Atlet yang memiliki panjang lengan tubuh 

baik, maka dalam melakukan servis atas lebih berkesempatan berhasil, karena 

hasil servis akan lebih tepat dan terarah. Jadi, faktor panjang lengan sangat besar 

pengaruhnya pada saat melakukan servis atas dalam permainan bola voli, 
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sehingga dalam permainan bola voli faktor panjang lengan sangat penting untuk 

diperhatikan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan 

ada hubungan yang signifikan tinggi badan dan panjang lengan dengan hasil 

servis atas bola voli pada siswa putra kelas V putra SD Negeri Tangkil kulon 

Kedungwuni. 

 

5.2 Saran-saran 

Dari hasil penelitian dan simpulan di atas timbul beberapa wawasan yang 

dapat diusulkan sebagai saran antara lain: 

5.2.1 Bagi Pengda PBVSI hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

untuk pemilihan bibit atlet bola voli. 

5.2.2 Mengingat penelitian ini hanya dalam ruang lingkup tertentu, agar lebih 

mantapnya perlu diadakan kembali penelitian dengan ruang lingkup yang 

lebih luas, misalnya dengan menambah jumlah sampel, dengan mengganti 

variabelnya atau menambah variabel. 
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Lampiran 1 
Daftar Nama Anggota Sampel 

No Nama Kelas 
1 Abdul Mugni V 
2 Moh. Supari V 
3 Mochtar Atmaja V 
4 Moh. Indra V 
5 Saytul Mahfud V 
6 Khaerul Anam V 
7 Moh. Amar V 
8 Riza Permana V 
9 Agus Minto V 
10 Abdul Rozak V 
11 Andi Purnomo V 
12 Ridwan V 
13 Abdul Farid V 
14 Muzaki V 
15 Purwanto V 
16 Bambang Prayitno V 
17 Irkham V 
18 Moh. Riski V 
19 Abdul Ghopur V 
20 Amat Sopari V 
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Lampiran 2 

PERHITUNGAN KOEFISIEN KORELASI ANTARA TINGGI BADAN 

DENGAN SERVIS ATAS BOLA VOLI 

 

No. X Y X2 Y2 XY 
1 144 8 20736 64 1152 
2 132 5 17424 25 660 
3 146 7 21316 49 1022 
4 137 7 18769 49 959 
5 156 10 24336 100 1560 
6 136 6 18496 36 816 
7 131 6 17161 36 786 
8 155 10 24025 100 1550 
9 164 10 26896 100 1640 

10 142 7 20164 49 994 
11 141 7 19881 49 987 
12 155 7 24025 49 1085 
13 137 6 18769 36 822 
14 143 6 20449 36 858 
15 141 6 19881 36 846 
16 131 5 17161 25 655 
17 139 6 19321 36 834 
18 140 6 19600 36 840 
19 146 7 21316 49 1022 
20 161 8 25921 64 1288 
Σ 2877 140 415647 1024 20376 

 

Diketahui : 

N = 20 ΣY = 104 

ΣX = 2877 ΣY2 = 1024 

ΣX2 = 415647 ΣXY = 20376 

 

rxy = 
))(.)()(.(

))((.
2222 YYNXXN

YXXYN
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ  

 = 
))104(102420)()2877(41564720(

)104)(2877(2037620
22 −−

−

xx
x  
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 = 
)19600-30720)(8277129-12469410(

402780-611280  

 = 
1204192281x11

208500  

 = 
04661816472

208500  

 = 
6215912,400

208500  

 = 80,96566940  

 = 0,966 

 

Selanjutnya harga rxy yang diperoleh dikonsultasikan dengan nilai rtabel N = 20 

taraf signifikansi 5% = 0,444. Maka hasilnya 0,966 > 0,444 atau rxy > rtabel. Hal ini 

berarti bahwa ada korelasi yang signifikan antara tinggi badan dengan servis atas 

bola voli. 
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Lampiran 3 

PERHITUNGAN KOEFISIEN KORELASI ANTARA PANJANG LENGAN 
DENGAN SERVIS ATAS BOLA VOLI  

 

No. X Y X2 Y2 XY 
1 58 8 3364 64 464 
2 55 5 3025 25 275 
3 64 7 4096 49 448 
4 57 7 3249 49 399 
5 67 10 4489 100 670 
6 57 6 3249 36 342 
7 57 6 3249 36 342 
8 65 10 4225 100 650 
9 66 10 4356 100 660 

10 59 7 3481 49 413 
11 60 7 3600 49 420 
12 64 7 4096 49 448 
13 56 6 3136 36 336 
14 58 6 3364 36 348 
15 62 6 3844 36 372 
16 57 5 3249 25 285 
17 58 6 3364 36 348 
18 56 6 3136 36 336 
19 64 7 4096 49 448 
20 68 8 4624 64 544 
Σ 1208 140 73292 1024 8548 

 

 

Diketahui : 

N = 20 ΣY = 140 

ΣX = 1208 ΣY2 = 1024 

ΣX2 = 73292 ΣXY = 8548 

rxy = 
))(.)()(.(

))((.
2222 YYNXXN

YXXYN
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ  

 = 
))140(102420)()1208(7329220(

)140)(1208(854820
22 −−

−

xx
x  
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 = 
)19600-30720)(1459264-2198760(

169120-256440  

 = 
)11120)(739496(

87320  

 = 
8223195520

87320  

 = 
790681,8367

87320  

 = 10,96292712  

 = 0,963 

Selanjutnya harga rxy yang diperoleh dikonsultasikan dengan nilai rtabel N = 20 

taraf signifikansi 5% = 0,444. Maka hasilnya 0,963 > 0,444 atau rxy > rtabel. Hal ini 

berarti bahwa ada korelasi yang signifikan antara panjang lengan dengan hasil 

servis atas bola voli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Lampiran 4 

ANALISIS REGRESI 
 

Tabel 5 

Persiapan Perhitungan Analisis Regresi 
No.  X1 X2 Y X12 X22 Y2 X1X2 X1Y X2Y
1 144 58 8 20736 3364 64 8352 1152 464
2 132 55 5 17424 3025 25 7260 660 275
3 146 64 7 21316 4096 49 9344 1022 448
4 137 57 7 18769 3249 49 7809 959 399
5 156 67 10 24336 4489 100 10452 1560 670
6 136 57 6 18496 3249 36 7752 816 342
7 131 57 6 17161 3249 36 7467 786 342
8 155 65 10 24025 4225 100 10075 1550 650
9 164 66 10 26896 4356 100 10824 1640 660

10 142 59 7 20164 3481 49 8378 994 413
11 141 60 7 19881 3600 49 8460 987 420
12 155 64 7 24025 4096 49 9920 1085 448
13 137 56 6 18769 3136 36 7672 822 336
14 143 58 6 20449 3364 36 8294 858 348
15 141 62 6 19881 3844 36 8742 846 372
16 131 57 5 17161 3249 25 7467 655 285
17 139 58 6 19321 3364 36 8062 834 348
18 140 56 6 19600 3136 36 7840 840 336
19 146 64 7 21316 4096 49 9344 1022 448
20 161 68 8 25921 4624 64 10948 1288 544
∑  2877 1208 140 415647 73292 1024 174462 20376 8548

X  
143,85 60,40 7,00  

 

Menghitung Mean (M) dan Standar Deviasi (SD) dari Masing Predikator 

1. Mean Tinggi Badan 

MX1 = 
20

28771 =
Σ
N
X  

 = 143,85 

SD Tinggi Badan 

SD X1 = 
)(
)( 2

1
2

1

N
X

N
X Σ

−
Σ

 

 = 
20

)2877(
20

415647 2

−  
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 = 413856,5-20782,35  

 = 44,30  

 = 5,51724569 

 = 0,5517 

 

2. Mean Keseimbangan 

MX2 = 
30
842 =

Σ
N
X  

 = 2,8 

 = 
N

YY 22 )(Σ−Σ  

 = 
)30(

)84(
30
262 2

−  

 = 84,773333333,8 −  

 = 8933333,0  

 = 0,945163123 

 = 0,945 

 

 

Perhitungan mencari koefisien korelasi ganda dengan analisis regresi 

 

Diketahui : 

N : 30 ∑X1
2  : 841596 

∑X1 : 5022 ∑X2
2 :  167670,22 

∑X2 :  2173,1 ∑X1X2 :  356313,4 

∑Y :  84 ∑X1Y :  14157 

∑Y2 :  262 ∑X2Y :  6522,7 
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1. Perhitungan mencari jumlah produk 

∑X1
2 =  

N
X 2

12
1

)(
X

Σ
−Σ  

 = 
30

)5022(841596
2

−  

 =  841596 – 840682,8  

 =  913,2 

∑X2
2 = 

N
X 2

22
2

)(
X

Σ
−Σ  

 = 
30

)1,2170(22,167670
2

−  

 =  167670,22 – 157412,1203 

 =  10258,09967 

∑Y2 =  
N
YY

2
2 )(Σ−Σ  

 = 
30

)84(262
2

−  

 =  262 – 205,2 

 =  56,8 

ΣX1X2 = ΣX1X2 -
N

XX ))(( 21 ΣΣ  

 = 356313,4-
30

)1,2173)(5022(  

 = 356313,4-353776,94 

 = 3536,46 

ΣX1Y = ΣX1Y-
N

YX ))(( 1 ΣΣ  

 = 14157-
30

)84)(5022(  

 = 14157-14061,6 

 = 95,4 
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ΣX2Y = ΣX2Y-
N

YX ))(( 2 ΣΣ  

 = 6522,7-
30

)84)(3,2173(  

 = 6522,7-6084,68 

 = 438,02 

 

2. Mencari harga a1 dan a2 dengan persamaan simultan 

(1) X1Y = a1X1
2 + a1X1X2 

(2) X2Y = a1X1X2 + a2X2
2 

Diisikan : 

(1) 95,4 = 913,29 a1 + 2536,4 

(2) 438,02 = 2536,46 a1 + 10258,09967 

(1) 2536,46 = (3).0,037611474 = 0,360029332 a1 + a2 

(2) 10258,0967 = (4).0,022699916 = 0,247264121 

(3) –(4) = (5) 0,014911558 = 0,112765211 

 

 a1 = 
112765211,0
01491155,0   = 0,132235446 

(4) 0,112765211  = (0,247264121)(0,132235446) + a2 

    = 0,032697081 + a2 

   a2 = 0,112765211 - 0,032697081 

   a2 = 0,08006813 

Dengan menemukan harga-harga koefisien a1 = 0,132235446 dan a2 = 0,08006813 

itu, maka dapat ditentukan garis regresinya, dengan metode skore deviasi 

persamaan garis regresinya adalah : 

    Y  = a1X1 + a2X2 
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Y - Y  =  a1(X1X1) + (a2(X2X2)) 

    Y  = a1(X1X1) + a2(X2-X2) + Y 

Dari pekerjaan dimuka dapat ditemukan 

X1 = 
30

5022  = 167,4 

X2 = 
30

1,2173 = 72,43666667 

Y  = 
30
84  = 2,8 

a1 = 0,132235446 

a2 = 0,08006813 

 
Jadi : 
 
Y = (0,132235446)(X1-167,4)+(0,0086813)(X2-72,43666667) + 2,8 

  = 0,132235446 X1-22,13621366 + 0,08006813  X2 + 5,799868444 + 2,8 

  = 0,132235446 X1 + 0,08006813 - 13,53634522 

  = 0,13 X1 + 0,0800 X2 - 13,5 
 

3. Mencari koefisien korelasi antara dua prediktor yaitu prediktor X1 (Tinggi 

Badan) dan X2 (Keseimbangan) dengan kriteria Y (Hasil Tembakan hukuman 

bolabasket) dengan rumus : 

 
  a1∑X1Y + a2∑X2Y 
   Ry (1,2) =  _____________________ 
        Y2 
 
 
    (0,132235446)(95,4)+(0,08006813)(438,02) 
 =  ___________________________________________________________ 
                       56,8 
 
 
    (12,61526155) + (35,0714423) 
 =  __________________________________________ 
                 56,8 
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    47,68670385 
 =  _________________ 
        56,8 
 
 
 =  0,839554645 
 
 
 = 0,916272145 
 
 
 
 Jadi : 
 
   Ry1(1,2) = 0,916272145 
 
   Ry (1,2) = 0,839554645 
 

4. Menguji apakah harga R = 0,916 itu signifikan atau tidak dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

 JK reg = R2(∑Y2) = (0,839554645)(56,8) 

  =  47,68670384 

 db reg = M - 2 (cacah prediktor) 

 RK reg = 
Reg

Reg

RK
JK

 =  
2

68670384,47  

  =  23,84335192 

 JK res = (1-R2)(Y2) = (1-0,839554645)(56,8) 

  =  9,113296164 

 db res = N - M - 1 = 30 - 2 - 1 = 27 
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 Jadi Freg = 
Res

Reg

RK
RK

 =  
337529487,0

84335192,23  

  =  70,64079684 

 

CEK: 

Freg  =  
)1(

)1(
2

2

RM
MNR

−
−−  

  =  
)839554645,01(2

)1230(839554645,0
−

−−  

  = 
32089071,0
66797542,22  

 

Derajat kebebasan untuk menguji signifikan harga Freg adalah M 

lawan (N-M-1). Dalam kasus di atas db = 2 lawan 27 itu harga Ft 

5% = 3,35 dari Ft 1% = 5,49. Jadi harga F reg = 70,64 itu berart i 

sangat signifikan. 

 Jika hasil analisis regresi itu dimasukkan di dalam tabel ringkasan analisis 

regresi, maka sebagai berikut : 

 

Sumbangan  
Variabel db JK RK F reg 

     
Regresi(reg) 2 47,68670384 23,84335492 70,64079684 

Residu (res) 27 9,113296164 0,337529487 - 
     

Total (T) 29 56,8 - - 
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Mencari sumbangan relatif dan sumbangan efektif masing-masing Prediktor 

JKreg  = a1X1Y + a2X2Y 

a1X1Y   =  (0,132235446) (95,4)  = 12,61 

a2X2Y   =  (0,08006813) (438,02) = 35,07 

 

1. Sumbangan relatif diantara prediktor  

JK reg  =  a1X1Y + a2X2Y 

 =  12,61 + 35,07 

 =  47,68 

a) Sumbangan relatif (SR) variabel tinggi badan (X1) 

SR  = %45,26%100
68,47
61,12

JK
YXa

Reg

11 == x  

b) Sumbangan relatif (SR) variabel keuntungan (X2) 

SR  = %55,73%100
68,47
07,35

JK
YXa

Reg

22 == x  

2. Sumbangan efektif (SE) prediktor  

Efektif Regresi  = %12,84%100
68,56
68,47 =x  

a) Sumbangan efektif (SE) X1 (Tinggi badan) 

SE%X1  =  SR%X1 x R2 

 =  26,45% x 0,839 = 22,19% 

b) Sumbangan efektif (SE)  Keseimbangan (X2) 

SE%X2  =  SR%X2 x R2 

 =  73,55%% x 0,839 = 61,71% 

Total SE%X1 + SE%X2 = 83,90%   
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Lampiran 7 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pemanasan Sebelum Tes Dilaksanakan 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengarahan Sebelum Tes Dilaksanakan 
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Melakukan Pengukuran Tinggi Badan 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Melakukan Pengukuran Panjang Lengan 
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Melakukan Servis Atas 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Melakukan Permainan Bola Voli 
 

 


