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ABSTRAK 
 
 

Novika Kusuma sakti. 2014.“Pengaruh Latihan Machine Bench Press dan 
Free Weight Bench Press terhadap Kekuatan Otot Lengan Pemain Bolavoli 
Putri Ekstrakurikuler SMA N 1 Salaman Tahun 2014”. Skripsi Jurusan 
Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 
HADI, S.Pd, M.Pd 
Kata kunci: Kekuatan otot lengan, Machine Bench Press, Free Weight Bench 
Press. 

Kurangnya latihan fisik dan variasi latihan fisik pada ekstrakurikuler 
bolavoli putri SMA N 1 Salaman untuk mendukung atlet dalam permainan bola 
voli serta untuk meningkatkan kekuatan otot lengan. Sehingga Penguasaan 
teknik dasar permainan bola voli kurang. Rumusan masalah penelitian ini: 1) 
Apakah ada pengaruh antara latihan machine bench press dan free weight bench 
press terhadap kekuatan otot lengan ? 2) Manakah yang memberikan pengaruh 
lebih baik antara latihan machine bench press dan free weight bench press ?  

 Metode penelitian dengan eksperimen pola M-S atau macthing by subjek 
design. Sampel penelitian pemain bolavoli putri ekstrakurikuler SMA N 1 
Salaman sejumlah  20 orang dengan teknik purposive sample. Variabel 
penelitian terdiri dari dua variabel bebas yaitu latihan machine bench press dan 
free weight bench press satu variabel terikat yaitu kekuatan otot lengan. 
Instrumen tes menggunakan alat push and pull dynamometer. Analisis data 
menggunakan rumus t-test. 

Hasil penelitian : 1) Pada kelompok eksperimen 1 diketahui thitung  > ttabel  

atau -4,689 > 2,262, berarti ada pengaruh latihan machine bench press terhadap 
kekuatan otot lengan, 2) Pada kelompok eksperimen 2 diketahui thitung< ttabel atau 
-3,914 > 2,262, berarti ada pengaruh latihan free weight bench press terhadap 
kekuatan otot lengan, 3) Hasil uji post test kelompok eksperimen 1 dan 2 
diketahui thitung > ttabel. atau 0,428 > 2,262, berarti tidak ada perbedaan antara 
latihan machine bench press dan free weight bench press.  
 Kesimpulan dalam penelitian ini adalah latihan machine bench press dan 
free weight bench press sama-sama meningkatkan kekuatan otot lengan pemain 
bolavoli putri ekstrakurikuler SMA N 1 Salaman,tetapi tidak ada yang lebih baik 
antara latihan machine bench press dan free weight bench press. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, 

membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Olahraga 

juga suatu aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat, keberadaannya 

sekarang ini tidak lagi dipandang sebelah mata tetapi sudah menjadi bagian dari 

kehidupan masyarakat baik orang tua, remaja, maupun anak-anak. Olahraga 

mempunyai makna tidak hanya untuk kesehatan, tetapi juga sebagai pendidikan, 

bahkan bertujuan untuk prestasi. Salah satu contoh cabang olahraga yang 

banyak disukai masyarakat yaitu bolavoli. Permainan bolavoli merupakan salah 

satu diantara cabang olahraga yang populer di kalangan masyarakat. 

Olahraga bolavoli adalah olahraga yang dimainkan oleh 2 regu yang 

permainannya dipisahkan oleh net, dan setiap regu terdiri dari 6 pemain, kecuali 

bolavoli pantai setiap regu terdiri dari 2 pemain. Karena bolavoli merupakan 

cabang olahraga beregu, maka antara pemain harus bekerja sama dan saling 

mendukung agar menjadi regu yang tangguh dan kompak. Dengan demikian 

penguasaan teknik dasar permainan bolavoli secara individual sangat diperlukan 

bagi seorang pemain bolavoli. Kesempurnaan dalam melakukan teknik-teknik 

dasar hanya dapat di kuasai dengan baik jika melakukan latihan secara teratur 

dan terprogram secara tepat. Seperti yang dikemukakan oleh Munasifah 

(2008:26) bahwa, penguasaan teknik dasar permainan bolavoli merupakan salah 
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satu unsur yang turut menentukan menang atau kalahnya suatu regu dalam 

suatu pertandingan, disamping unsur-unsur kondisi fisik, taktik dan mental. 

Dalam permaian bolavoli terdapat beberapa teknik dasar, menurut M. 

Yunus (1992:130-132) adapun teknik dasar dalam permainan bolavoli yaitu: (1) 

service; (2) passing; (3) set-up (umpan); (4) smash (spike); (5) block 

(bendungan). Semua teknik dasar tersebut harus dikuasai oleh seorang pemain 

bolavoli untuk menunjang atau mencapai tujuan permainan. Selain menguasai 

teknik dasar tersebut pemain juga harus memiliki bekal fisik dan kondisi fisik 

yang baik. Kodisi fisik adalah salah satu kesatuan utuh dari komponen-

komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun 

pemeliharaannya (M. Sajoto, 1988:57). 

Dari beberapa teknik dasar permainan bolavoli tersebut diatas perlu 

adanya faktor pendukung dasar fisik dalam pelaksanaanya, salah satunya adalah 

kekuatan atau strength. Kekuatan adalah salah satu pendukung utama 

terlaksananya teknik dasar dengan baik dalam permainan bolavoli. Apalagi 

kekuatan otot lengan, dikarenakan dalam bolavoli paling banyak menggunakan 

lengan dalam pelaksanaan teknik dasarnya. Untuk mendukung supaya kekuatan 

otot lengan bisa diterapkan dengan baik di dalam permainan bolavoli perlu 

adanya latihan fisik yang mendukung peningkatan kekuatan otot lengan. 

SMA N 1 Salaman adalah SMA negeri yang ada di Kabupaten Magelang 

terletak di Kecamatan Salaman. SMA N 1 Salaman mempunyai beberapa 

ekstrakurikuler, salah satunya adalah ekstrakurikuler bolavoli. Dalam penelitian 

ini yang diambil adalah ekstrakurikuler bolavoli putri. Prestasi team putri yang 

dicapai di tahun 2014 ini adalah juara 1 Popda Kabupaten Magelang dan juara 

harapan 1 Taruna Nusantara Cup Jateng DIY. Dalam pelaksanaan latihannya 



3 
 

 
 

meliputi latihan fisik dan latihan teknik dengan dilatih oleh pelatih bolavoli yang 

dipunyai oleh SMA tersebut serta dibantu oleh guru olahraga SMA N 1 Salaman 

sebagai pembina ekstrakurikuler bolavoli yaitu Drs. Khoderi. Peneliti melihat saat 

latihan dari ekstrakurikuler bolavoli putri SMA N 1 Salaman sebelum melakukan 

penelitian, latihan fisik nya kurang diperhatikan oleh pelatih maupun oleh 

pembina ekstrakirikuler bolavoli, sehingga fisik dari atlet kurang bagus. Dalam 1 

minggu latihan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu hari Rabu, Kamis dan Sabtu. 

 Latihannya biasanya hanya melakukan pemanasan, pemanasan 

menggunakan bola, dan dilanjutkan langsung melakukan game tanpa disertai 

dengan latihan fisik yang seimbang untuk mendukung permainan bolavoli. 

Latihan fisik yang dilakukan hanya beberapa yang dikerjakan, karena kurangnya 

pengawasan dan bimbingan dari pelatih. Dikarenakan pelatihnya jarang datang 

pada saat latihan dilaksanakan. Sedangkan guru olahraga yang ikut membantu 

dalam ekstrakurikuler bolavoli hanya memperhatikan pada saat anak-anak 

melakukan game dengan memberikan arahan saat terjadi kesalahan. 

Ekstrakurikuler di SMA N 1 Salaman latihan fisik untuk meningkatkan 

kekuatan otot lengan kurang adanya variasi-variasi dalam latihan, dan kurang 

seimbangnya latihan fisik yang lain sebagai pendukung peningkatan kondisi fisik 

atlet. Latihan fisik yang dilakukan dengan menggunakan beban berat badan 

sendiri dan belum pernah latihan dengan menggunakan weight training. 

Dikarenakan kurangnya alat di SMA yang digunakan untuk latihan serta 

kurangnya variasi latihan yang diberikan pada saat latihan fisik sehingga,   

membuat permainan bolavoli kurang memuaskan hasilnya, dikarenakan dalam 

melakukan teknik-teknik dasar bolavoli tidak bisa dilakukan dengan baik. Salah 

satunya pasing atas, teknik dasar bolavoli yang paling terlihat lemah adalah 
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pasing atas. Dalam melakukan passing atas masih lemah sehingga terkadang 

bola tidak sampai pada sasaran yang dituju justru malah membuat susah pemain 

lain dalam menyelamatkan bola. Lemahnya pasing atas sehingga permainan 

bolavoli tidak berjalan dengan baik, karena tidak bisa melakukan strategi dalam 

permainan bolavoli dikarenakan lemahnya teknik dasar bolavoli. Dengan 

demikian peneliti berfikiran untuk mengadakan variasi latihan dengan menambah 

latihan fisik yang sudah dilakukan dengan latihan yang lain yaitu dengan latihan 

machine bench press dan free weight bench press, latihan ini termasuk latihan 

weight training dalam latihan peningkatan kekuatan otot lengan yaitu dengan 

machine bench press dan free weight bench press. Kenapa latihan bench press 

ini yang dipilih karena kedua latihan yang dilakukan adalah gerakan mendorong 

jadi sesuai untuk melatih gerakan pasing atas agar lebih baik dari sebelumnya. 

Selain itu juga latihan fisik selama ini tidak pernah dilakukan di tempat fitness.  

Dalam pelaksanaannya dipandu oleh pembina yang ada ditempat fitness 

tersebut. Untuk mengetahui bagaimana hasilnya setelah diberikan tambahan 

latihan dengan latihan machine bench press dan free weight bench press 

Penelitian ini akan mengkaji bentuk latihan dengan menggunakan 

mechine bench press dan free weight bench press terhadap kekuatan otot 

lengan pemain bolavoli. Metode latihan ini tentu banyak faktor yang menghambat 

atau menimbulkan permasalahan, hal ini berhubungan dengan latihan yang 

sesuai untuk meningkatkan kekuatan otot lengan. Berdasarkan pertimbangan 

yang melatar belakangi masalah ini, maka perlu adanya penelitian yang 

berkaitan dengan bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan, 

peneliti tertarik pada kedua bentuk latihan tersebut yakni dengan menggunakan 

machine bench press dan free weight bench press.  
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Uraian di atas mendorong penulis untuk meneliti tentang “PENGARUH 

LATIHAN MACHINE DAN FREE WEIGHT BENCH PRESS TERHADAP 

KEKUATAN OTOT LENGAN PEMAIN BOLA VOLI PUTRI EKSTRAKURIKULER  

SMA N 1 SALAMAN KAB.MAGELANG”. 

 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di 

identifikasikan beberapa masalah, yaitu: 

1. Kurangnya latihan fisik dan variasi latihan pemain bola voli ekstrakurikuler 

SMA N 1 Salaman 

2. Terdapat metode latihan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan dimana 

belum diketahui latihan mana yang lebih baik sehingga dilakukan penelitian di 

SMA N 1 Salaman 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Agar permasalahan tidak meluas dan lebih terfokus, maka peneliti 

membatasi penelitian ini pada: pembahasan Latihan Machine dan Free Weight 

Bench Press Terhadap Kekuatan Otot Lengan Pemain Bolavoli Putri 

Ekstrakurikuler SMA N 1 Salaman tahun 2014  

 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Penelitian ini dilakukan karena tertarik dengan permasalahan sebagai 

berikut: 
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1) Apakah ada pengaruh antara latihan Machine Bench Press dan Free Weight 

Bench Press terhadap peningkatan Kekuatan Otot Lengan Pemain Bolavoli 

Putri Ekstrakurikuler SMA N 1 Salaman Kab. Magelang Tahun 2014? 

2) Manakah yang memberikan pengaruh lebih baik antara latihan Machine 

Bench Press dan Free Weight Bench Press terhadap peningkatan Kekuatan 

Otot Lengan Pemain Bolavoli Putri Ekstrakurikuler SMA N 1 Salaman Kab. 

Magelang Tahun 2014? 

 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui: 

1) Untuk mengetahui pengaruh dari kedua latihan yaitu latihan machine bench 

press dan free weight bench press terhadap peningkatan kekuatan otot 

lengan pemain bolavoli putri ekstrakurikuler SMA N 1 Salaman Kab. 

Magelang. 

2) Untuk mengetahui perbedaan dari kedua latihan yaitu latihan latihan machine 

bench press dan free weight bench press terhadap peningkatan kekuatan 

otot lengan pemain bolavoli putri ekstrakurikuler SMA N 1 Salaman Kab. 

Magelang. 

 

1.6  MANFAAT PENELITIAN 

Adapun  manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang olahraga bolavoli khususnya 

mengenai pengaruh latihan dengan machine bench press dan free weight bench 

press terhadap kekuatan otot lengan pada pemain bolavoli. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

  Untuk memberikan informasi kepada pelatih dan pembina ekstrakurikuler 

bolavoli SMA N 1 Salaman tentang perbedaan latihan machine bench press dan 

free weight bench press terhadap peningkatan kekuatan otot lengan pemain 

bolavoli ekstrakurikuler SMA N 1 Salaman. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.2 Olahraga  Bolavoli 

Permainan bolavoli merupakan suatu permainan yang kompleks yang 

tidak mudah dilakukan oleh setiap orang. Dalam permainan bolavoli dibutuhkan 

koordinasi gerak yang bisa diandalkan intuk melakukan semua gerakan yang ada 

dalam bolavoli. Bolavoli dimainkan oleh 2 tim dimana setiap tim beranggotakan 2 

sampai 6 orang dalam suatu lapangan yang berukuran 30 kali persegi (9 meter 

persegi) bagi setiap tim, dan kedua tim dipisahkan oleh sebuah net. Tujuan 

utama dari setiap tim adalah memukul bola kearah lapangan lawan agar lawan 

tidak dapat mengembalikan bola.  

William G. Morgan kuliah di Springfield College yang dikelola YMCA 

(Young Men’s Christian Association), setelah lulus pada tahun 1895 mulai 

bekerja sebagai Direktur Pendidikan Jasmani di YMCA di Massachusetts. William 

G. Morgan adalah tokoh yang dikenal sebagai pencipta olahraga bolavoli, pada 

tanggal 9 Februari 1895 olahraga permainan bola voli ditemukan dan diberi nama 

Mintonette. Olahraga permainan Mintonette sebenarnya merupakan sebuah 

permainan yang diciptakan dengan mengkombinasikan beberapa jenis 

permainan. Tepatnya, permaianan Mintonette diciptakan dengan mengadopsi 

empat macam karakter olahraga permainan menjadi satu, yaitu basketball, 

baseball, tennis, dan hansball. 
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Perubahan nama Mintonette menjadi volleyball (bolavoli) terjadi pada 

tahun 1896, pada demonstrasi pertandingan pertamanya di Internasional YMCA 

Training School. Pada awal tahun 1896 tersebut, Dr. Luther Halsey Gulick 

(Director of the Profesional Education Training School sekaligus sebagai 

Executive Director of Department of Physical Education of the International 

Committee of YMCA) mengundang dan meminta Morgan untuk 

mendemonstrasikan permainan baru yang telah ciptakan di stadion kampus yang 

baru. Pada sebuah konferensi yang bertempat di kampus YMCA, Springfield 

tersebut juga dihadiri oleh seluruh instruktur pendidikan jasmani. Dalam 

kesempatan tersebut, Morgan membawa dua tim yang pada masing-masing tim 

beranggotakan 5 orang. Dalam kesempatan itu, Morgan juga menjelaskan bahwa 

permainan tersebut adalah permainan yang dapat dimainkan di dalam maupun di 

luar dengan sangat leluasa. Menurut penjelasan pada saat itu, permainan ini 

dapat juga dimainkan oleh banyak pemain. Tidak ada batasan jumlah pemain 

yang menjadi standar dalam permainan tersebut. Sedangkan sasaran dari 

permainan ini adalah mempertahankan bola agar tetap bergerak melewati net 

yang tinggi, dari satu wilayah ke wilayah yang lain (wilayah lawan). 

Setelah demonstrasi dan penjelasan selesai, ini membawa perubahan 

pada permainan Mintonette. Perubahan pertama yang terjadi pada permainan 

tersebut terjadi pada namanya, atas saran dari Profesor Alfred T. Halstead yang 

juga menyaksikan dan memperhatikan demonstrasi serta penjelasan Morgan, 

nama Mintonette berubah menjadi Volleyball (bolavoli). Pemilihan nama 

Volleyball sebagai pengganti Mintonette tidak dilakukan dengan tanpa 

pertimbangan. Nama Volleyball dipilih berdasarkan gerakan-gerakan utama yang 
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terdapat pada permainan tersebut, yaitu gerakan memukul bola sebelum bola 

tersebut jatuh ke tanah (Volley). 

Pada awalnya, nama Volley dieja secara terpisah yaitu “Volley Ball”. 

Kemudian pada tahun 1952, Komite Administratif USVBA (United State Volleyball 

Association) memilih untuk mengeja dalam satu kata, yaitu “Volleyball”. USVBA 

adalah persatuan olahraga bola voli yang terdapat di Amerika Serikat, asosiasi ini 

pertama kali didirikan pada tahun 1928, dan pada saat ini USVBA lebih dikenal 

dengan nama USAV (USA Volleyball). Setelah demonstrasi tersebut komite 

YNCA berjanji untuk mempelajari peraturan-peraturan permainan yang telah 

ditulis dan diserahkan ke Morgan. 

 

2.1.3 Teknik Dasar Permainan Bola Voli 

Permainan bola voli termasuk jenis permainan yang memerlukan latihan 

yang teratur dan terarah, karena permainan bola voli mengandung berbagai 

macam unsur gerak. Seperti yang dikemukkan oleh Suharno HP (1982:12) 

“bahwa dalam bermain bola voli secara baik dan berprestasi sangat memerlukan 

penguasaan teknik-teknik dasar secara sempurna dan baik”. 

Menurut M. Yunus (1992:68) teknik adalah cara melakukan sesuatu untuk 

mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif.  Jadi teknik dasar permainan 

bolavoli dapat diartikan sebagai cara yang paling dasar, efektif dan efisien sesuai 

dengan peraturan permainan yang berlaku untuk mencapai hasil yang optimal.  

Teknik dasar permainan bolavoli selalu berkembang sesuai dengan 

perkembangan pengetahuan dan teknologi dan ilmu-ilmu yang lain. Adapun 

teknik-teknik dalam permainan bolavoli terdiri dari service, passing, umpan (set-

up), smash (spike) dan bendungan (block) (M. Yunus, 1992:68). Berikut ini 
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penjelasan secara mendetail tentang teknik-teknik dasar permainan bolavoli 

tersebut adalah: 

2.1.3.1 Service 

Menurut M. Yunus (1992:69) Karena kedudukannya begitu penting maka 

para pelatih selalu berusaha menciptakan bentuk teknik servis yang dapat 

menyulitkan lawan bahkan kalau bisa dengan servis itu langsung membunuh 

lawan dan mendapatkan nilai. Jadi teknik ini tidak boleh diabaikan, dan harus kita 

latih dengan baik terus menerus, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal 

dan dengan menggunakan servis yang berkualitas akan memudahkan sebuah 

tim untuk mendapatkan point. 

2.1.3.2 Passing 

Menurut M. Yunus (1992 : 79) passing adalah suatu usaha atau upaya 

bagi seorang pemain bolavoli dengan cara menggunakan suatu teknik tertentu 

yang tujuannya adalah untuk mengoper bola yang dimainkan kepada teman 

seregunya untuk dimainkan dilapangan sendiri. Passing berfungsi untuk 

menerima bola atau memainkan bola yang dating dari daerah lawan atau teman 

seregunya. Tujuan utama passing adalah menyajikan bola sebaik mungkin untuk 

diberikan kepada pengumpan. Dengan hasil passing yang baik, maka suatu tim 

dapat mengatur serangan dengan baik. 

2.1.3.2.1 Pasing Atas  

Ambil sikap normal dalam bolavoli, kedua lutut ditekuk dengan badan 

sedikit dibongkokkan ke depan, berat badan menumpu pada telapak kaki bagian 

depan untuk mendapatkan suatu kesetimbangan labil agar mudah bergerak 

kesegala arah. Tempatkan badan secepat mungkin di bawah bola, dengan kedua 

tangan diangkat lebih tinggi dari dahi dan jari tangan terbuka membentuk 
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cekungan. Saat bola berada di atas dan sedikit di depan dahi, lengan diluruskan 

dengan gerakan eksplosif untuk mendorong bola. Perkenaan bola pada 

permukaan jari-jari ruas pertama dan kedua, saat berkenaan dengan bola jari-jari 

agak ditegangkan yang diikuti dengan gerakan pergelangan tangan agar bola 

dapat memantul dengan baik. Kemudian luruskan lengan ke depan atas sebagai 

suatu gerakan lanjut. 

 

 

Gambar 2.1 Pasing Atas 

Sumber: M. Yunus, 92:1992 

 

2.1.3.2.2 Pasing bawah 

Ambil sikap siap normal dalam bolavoli, kedua lutut ditekuk dengan 

sedikit dibongkokkan ke depan, berat badan menumpu pada telapak kaki bagia 

depan untuk mendapatkan suatu kesetimbangan labil agar mudah bergerak 

kesegala arah. Kedua tangan saling berpegangan (punggung tangan kanan 

diletakkan di atas telapak tangan kiri kemudian saling berpegangan). Ayunkan 

kedua lengan ke arah bola dengan sumbu gerak pada persendian bahu dan siku 

benar-benar lurus. Perkenaan bola pada bagian prosimal dari lengan, di atas dari 
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pergelangan tangan dan pada waktu lengan membentuk sudut sekitar 45 derajat 

dengan badan, lengan diayunkan dan diangkat hampir lurus. Setelah mengenai 

bola, kaki belakang melangkah ke depan untuk mengambil posisi siap. 

 

Gambar 2.2 Pasing Bawah 

Sumber: M. Yunus, 93:1992 

 

 

2.1.3.3 Set-up 

Menurut M. Yunus (1992:101) set-upadalah menyajikan bola kepada 

teman dalam satu regu, yang kemudian diharapkan bola tersebut dapat di 

serangkan ke daerah lawan dalam bentuk smash. 

2.1.3.4 Smash 

Menurut M. Yunus (1992:108) Smash adalah pukulan yang utama dalam 

penyerangan dalam usaha mencapai kemenangan. Smash berfungsi untuk 

melakukan serangan ke daerah lawan sehingga bola yang akan diseberangkan 

ke daerah lawan tersebut dapat mematikan minimal menyulitkan lawan dalam 

memainkan bola dengan sempurna. Pukulan-pukulan keras dan tajam yang 

dilakukan suatu tim tersebut diharapkan mampu menghasilkan point sehingga 

kemungkinan memenangkan pertandingan lebih besar. 
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2.1.2.4 Block 

Menurut M. Yunus (1992:119) block merupakan benteng pertahanan 

yang paling utama untuk menangkis serangan lawan. Bendungan atau block 

berfungsi untuk menghadang serangan lawan dari dekat jaring sekaligus sebagai 

serangan balik ke pihak lawan. 

 

2.1.3 Kondisi Fisik 

Kondisi fisik merupakan keadaan tubuh untuk melakukan aktifitas 

jasmani. Setiap cabang olahraga membutuhkan kondisi fisik yang berbeda-beda. 

Untuk memperoleh kondisi fisik yang optimal perlu adanya sistem pembinaan 

yang teratur, terarah dan terprogram. Pembinaan kondisi fisik tertuju pada 

komponen kemampuan fisik yang dominan untuk mencapai prestasi. Kebutuhan 

akan kondisi fisik pada setiap cabang olahraga haruslah bersifat spesifik, yaitu 

dengan cara melatih setiap komponen yang akan digunakan pada cabang 

olahraga tersebut. 

Kondisi fisik adalah suatu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang 

tidak dapat di pisahkan, baik peningkatannya maupun pemeliharaannya (M 

Sajoto, 1988:57). Artinya bahwa didalam usaha peningkatan kondisi fisik seluruh 

komponen tersebut juga harus dikembangkan dan dilatih secara berkelanjutan 

untuk mempertahankan kondisi tersebut. 

Adapun komponen-komponen dari kondisi fisik menurut M. Sajoto 

(1995:8-10) adalah 1) Kekuatan atau Strenght, 2) Daya tahan atau endurance, 3) 

Daya otot atau muscular power, 4) Kecepatan atau speed, 5) Daya lentur atau 

flexibility, 6) Kelincahan atau agility, 7) Koordinasi, 8) Keseimbangan atau 

balance, 9) Ketepatan atau accuration, 10) Reaksi atau reaction. 
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Dari komponen-komponen kondisi fisik diatas dapat disimpulkan bahwa 

kondisi fisik dipengaruhi oleh banyak faktor yang semuanya harus dibangun dan 

dilatih secara teratur dan terprogram. Terkait dengan suatu cabang olahraga 

kondisi fisik diperlukan secara lebih spesifik, sehingga diharapkan seorang 

pelatih maupun pembina olahraga dapat mengetahui akan kebutuhan dari 

masing-masing cabang olahraga agar latihan bisa tertuju pada komponen yang 

sebenarnya. 

Komponen kondisi fisik yang dipakai dalam penelitian ini adalah kekuatan 

atau strength yang dilakukan dengan menggunakan latihan Machine dan Free 

Weight Bench Press terhadap peningkatan kekuatan otot lengan. 

 

2.1.4 Kekuatan  

Kekuatan merupakan komponen yang sangat penting guna meningkatkan 

kondisi fisik seseorang secara keseluruhan. Selain sebagai dasar penggerak 

aktifitas fisik, kekuatan berperan penting dalam melindungi diri dari terjadinya 

cidera. Pada umumnya setiap cabang olahraga yang melibatkan tenaga 

membutuhkan suatu jenis komponen yaitu kekuatan. Kekuatan dipakai manakala 

sebuah usaha dilakukan dengan melawan beban. 

Program latihan peningkatan kekuatan otot dengan memakai beban atau 

weight training program, ditujukan pada penggunaan beban barbell atau dengan 

machine barbell yaitu machine bench press. Latihan yang diberikan dengan 

memakai prinsip overload ini baik untuk meningkatkan kekuatan otot lengan 

secara maksimal. Dikarenakan tekanan beban yang diberikan besarnya semakin 

bertambah pada tiap tahapnya dan juga bisa diberikan pada jangka waktu 

tertentu. Sehingga komponen kekuatan akan dapat mencapai pada potensi 
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sesuai fungsi kekuatan secara maksimal. Selain menggunakan mesin bisa juga 

dengan memakai beban bebas dengan menggunakan bangku bench press atau 

bisa juga disebut dengan free weight bench press. Latihan ini tanpa 

menggunakan mesin dengan menggunakan barbell atau dumbell memakai 

beban bebas atau yang telah ditentukan. 

Berdasarkan ketiga angkatan pada gambar 2.3 dapat disimpulkan bahwa 

pada latihan kekuatan : kalau intensitasnya turun 5% maka repetisinya 

bertambah 1x. Menurut M. Sajoto ( 1988:118 ) yang dimaksud repetisi adalah 

jumlah ulangan mengangkat suatu beban, sedangkan yang dimaksud set adalah 

suatu rangkaian kegiatan dari beberapa kali repetisi. 

 

Gambar 2.3 Hubungan Intensitas (kekuatan maksimal) dan 
volume (repetisi) latihan kekuatan  

Sumber: (Mansur dkk, 2009:75) 
 

Pelaksanaan latihan kekuatan yang dikatakan oleh Berber dalam 

bukunya Drs. Suharno H. P bahwa untuk melatih kekuatan sebaiknya dengan 

menggunakan weight training dengan menggunakan dosis volume 3 set dengan 

repetisi 6 – 10 kali / set, intensitasnya 80 % - 100 % dengan recovery 3 – 4 
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menit. Mengacu dari penjelasan tersebut dalam latihan kekuatan yang dilakukan 

adalah penambahan beban atau beban yang semakin bertambah pada setiap 

pelaksanaan dengan mencapai beban maksimal. 

Prinsip-prinsip latihan berdasarkan buku Materi Pelatihan Pelatih Fisik 

Level II yang disusun oleh Mansur, dkk ( 2009 : 7-11 ) menjelaskan seorang 

pelatih harus memahami karakteristik fisik, perkembangan prestasi dan respon 

atlet terhadap program latihan yang diberikan. Berkenaan dengan itu pelatih 

harus menguasai prinip-prinsip latihan sebagai pedoman. Jadi prinsip-prinsip 

latihan dalam pembinaan kondisi atlet tidak bisa dianggap remeh dan harus 

diperhatikan dengan baik. Prinsip-prinsip latihan tersebut menurut Mansur, dkk    

( 2009 : 7-11 ) terdiri dari: 

a). Perbedaan Individu 

Setiap individu adalah pribadi yang unik, karenanya setiap Individu akan 

menjawab latihan yang sama sekalipun dengan hasil yang berbada. Penyebab 

perbedaan ini antara lain adalah: 1) pengalaman masa lalu, 2) kemampuan 

individu yang berbeda, 3) komitmen individu, 4) perilaku keluarga dan pelatih 

akan menjadi penyebab individu menjawa latihan yang sama dengan hasil yang 

berbeda. Faktor-faktor penyebab individu adalah bakat, kematangan, nutrisi, 

istirahat, dan pemulihan, tingkat kondisi fisik dan sakit serta kecerdasan. 

b). Penyesuaian tubuh ( adaptasi ) 

Tubuh akan beradaptasi terhadap latihan secara perlahan bertahap. 

Proses ini sangat halus dan tidak kasat mata. Pemberian overload harus 

memperhatikan faktor adaptasi atlet. Tingkat adaptasi atlet sangat individual dan 

spesifik. 
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c). Overload 

Program latihan fisik diharapkan efektif hasilnya, maka volume latihannya 

harus ditambah. Jika latihan kondisi fisik tidak ditingkatkan volumenya dan tidal 

lebih terarah spesifikasinya maka sebenarnya tidak akan meningkatkan prestasi 

atlet. Latihan dengan prinsip beban latihan bertambah selalu memanfaatkan FIW, 

yaitu : 1) F adalah huruf awal dari frekuensi. Adalah banyaknya latihan 

perminggu, 2) I adalah huruf awal dari intensitas latihan. Intensitas latihan adalah 

ukuran yang menunjukan berat-ringannya latihan. Latihan dengan intensitas 

tinggi berlangsung singkat, sebaliknya latihan dengan intensitas rendah 

berlangsung lama, 3) W adalah huruf awal dari waktu. Waktu sesi latihan adalah 

waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktifitas latihan, tidak termasuk 

waktu istirahat. 

d). Prinsip reversibility 

Artinya atlet akan kehilangan kemampuan karena menghentikan aktifitas 

latihan. Menghentikan latihan satu minggu berakibat penurunan kemampuan 3-

5% dan untuk mengembalikannya membutuhkan waktu 3 minggu. Hal ini terjadi 

terutama pada kemampuan daya tahan. 

e). Prinsip Spesifikasi 

Latihan kondisi fisik harus disesuaikan dengan tuntutan fisik yang 

dibutuhkan cabang olahraga tertentu. Latihan harus spesifik sesuai dengan 

cabang atau nomor olahraga, kelompok otot yang terlibat, sistem energi, jenis 

kontaraksi otot dan peran atau posisi pemain. 

f). Prinsip Kemajuan ( Progression ) 
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Prinsip latihan ini dilakukan secara bertahap dan terus menerus, karena 

itulah jalan terbaik untuk berprestasi.Karena terlalu dini menambah beban 

latihan, tubuh belum mampu melakukan penyesuaian dan bisa berakibat cidera. 

g). Variasi Latihan  

Hindari kebosanan dan kejenuhan latihan. Latihan fisik pada dasarnya 

juga latihan mental, oleh karena itu materi latihan harus disusun sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan kegairahan berlatih. 

h). Perencanaan Jangka Panjang 

Dibutuhkan usaha bertahun-tahun untuk mencapai prestasi tinggi dalam 

olahraga. Pelatih harus menentukan tujuan jangka pendek, jangka menengah 

dan tujuan jangka panjang. 

O‟Shea mengatakan bahwa latihan berbeban mempunyai dua dasar 

fisiologis yang dapat mengembangkan kekuatan secara maksimal. Pertama 

bahwa program latihan harus berdasarkan „SAID‟ yaitu Specific Adaptation to 

Imposed Demands. Prinsip tersebut menyatakan bahwa latihan hendaknya 

bersifat khusus, sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Bila akan 

meningkatkan kekuatan, maka program latihan memenuhi syarat untuk itu. 

Dengan berprinsip pada SAID tersebut, diharapkan agar pengaruh latihan dapat 

dirasakan secara maksimal. Oleh karena itu maka besar beban latihan yang 

diberikan harus dapat diterima oleh tubuh yang berlatih. 

Kedua, bahwa latihan haruslah diberikan dengan prinsip overload. Prinsip 

ini akan menjamin agar sistem didalam tubuh yang menjalankan latihan, 

mendapatkan tekanan beban yang besarnya makin meningkat, serta diberikan 

secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Apalagi tidak diberikan secara 
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bertahap, maka komponen kekuatan tidak akan dapat mencapai tahap potensi 

sesuai fungsi kekuatan secara maksimal. 

2.1.4 Latihan Machine Bench Press 

Machine Bench Press adalah suatu bentuk latihan kekuatan yang 

dilakukan dalam posisi tidur terlentang dengan cara mengangkat beban barbell 

dengan barbell berada di atas dada kemudian diangkat keatas dengan posisi 

lengan lurus ke atas dengan konsentrasi kekuatan terletak pada lengan dan 

dada. (M. Sajoto, 1988:126). 

Machine Bench Press adalah salah satu latihan terpopuler dengan 

menggunakan mesin atau alat untuk melatih tubuh bagian atas. Latihan ini untuk 

membentuk otot-otot dada atau pectoral (pectoralis mayor, pectoralis minor) dan 

juga membentuk otot-otot pundak (anterior deltoid) serta membentuk bagian 

belakang dari lengan atas (tricep). (Thomas R. Baechle , Barney R. Groves 

:2000). 

 

Gambar 2.4 Otot-otot bahu kanan dan lengan atas 

Sumber: Wingered, the human body, concepts of anatomy, physiologi 

(221:1994) 
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Otot yang dilatih dalam latihan Machine Bench Press ini meliputi: Anterior 

Deltoids (PM), Upper and Middle Pectoralis Mayor (PM), Latissimus Mayor 

(Asst), Triceps (PM). Latihan dengan menggunakan machine bench press, lihat 

pada gambar 2.5 

 

 

Gambar: 2.5 Machine Bench Press 
Sumber: Thomas R. Baechle. Rocer W. Earle (145:2000) 

2.1.5.1 Pelaksanaan dari latihan Machine Bench Press adalah sebagai 

berikut: 

2.1.5.1.1 Persiapan 

1. Kepala, pundak, pantat berada pada bangku, kaki pada lantai 

(empat titik kontak). 

2. Pegangan pada grip sedikit lebar dari pundak. 

3. Pegangan sejajar dengan kedua puting susu pada dada 

4. Pastikan kepala berjarak paling sedikit 2 cm dari tumpukan beban. 

2.1.5.1.2 Pelaksanaan, gerakan ke atas 
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1. Doronglah sampai kedua siku menjadi lurus 

2. Keluarkan nafas ketika sampai pada titik ganjalan 

3. Tahan sebentar 

2.1.5.1.3 Pelaksanaan, gerakan ke bawah 

1. Kembalilah pada posisi awal 

2. Tariklah nafas selama gerakan ke bawah 

 

2.1.6 Latihan Free Weight Bench Press 

Free Weight adalah suatu benda dengan berat yang telah ditentukan  dan 

dipergunakan untuk latihan fisik dan pertandingan angkat besi. Contohnya 

barbell dan dumbbell (Thomas R. Baechle dan Barney R. Grove :2000) 

Free Weight Bench Press adalah suatu latihan kekuatan dengan 

menggunakan beban barbell dan dumbbell dengan beban yang telah ditentukan 

dilakukan dengan menggunakan bangku khusus yaitu bangku bench press. 

Latihan ini untuk membentuk otot-otot dada atau pectoral (pectoralis mayor, 

pectoralis minor) dan juga membentuk otot-otot pundak (anterior deltoid) serta 

membentuk bagian belakang dari lengan atas (tricep). (Thomas R. Baechle , 

Barney R. Groves :2000) 

 

Gambar 2.4 Otot-otot bahu kanan dan lengan atas 

Sumber: Wingered, the human body, concepts of anatomy, physiologi 

(221:1994) 
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Otot yang dilatih dalam latihan Free Weight Bench Press ini meliputi: 

Anterior Deltoids (PM), Upper adn Middle Pectoralis Mayor (PM), Latissimus 

Mayor (Asst), Triceps (PM).Lihat pada gambar 2.6 

 

Gambar 2.6 Free Weight Bench Press 
 Sumber: Thomas R. Baechle. Rocer W. Earle (144:2000) 

 
2.1.6.1 Pelaksanaan dari latihan Free Weight Bench Pressadalah sebagai 

berikut : 

2.1.6.1.1 Persiapan 

1. Pegangannya menggunakan overhand grip, paling sedikit jarak kedua 

tangan selebar bahu 

2. Penempatan tubuh di empat titik sentuh, di atas bangku-kepala, pundak, 

pantat. Di atas lantai-kaki, (mengangkang di atas bangku) 

3. Kedua mata di bawah ujung dari penahan 

4. Jika ada spotter, memberi tanda dg OK 

5. Angkatlah bar dari penahannya 

6. Doronglah ke posisi siku lurus di atas dada 
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2.1.6.1.2 Pelaksanaan gerakan ke bawah 

1. Tariklah nafas 

2. Pergelangan tangan lurus 

3. Kedua pergelangan tangan tepat diatas siku 

4. Gerakan secara perlahan-lahan dan terkendali 

5. Bar menyentuh dada dekat puting susu (atau di bawah payudara) 

2.1.6.1.3 Pelaksanaan gerakan ke atas 

1. Doronglah ke atas secara terkendali 

2. Kedua siku melurus teratur 

3. Kedua pergelangan tangan langsung di atas siku 

4. Keluarkan nafas selama gerakan ke atas 

5. Perpanjang siku terkendali puncak 

6. Penghentikan sementara pada posisi siku lurus 

7. Tariklah nafas selama gerakan ke bawah 

8. Teruskan gerakan ke atas dan ke bawah sampai selesai 

9. Jika ada spotter beri tanda OK pada pengulangan gerak latihan yang 

terakir 

2.1.6.1.4 Penahan Bar ( setelah pengulangan gerak yang terakhir ) 

1. Jagalah agar kedua siku lurus 

2. Bar dibawa ke alat penahannya 

3. Tahanlah sampai bar sudah diletakkan di atas penahannya. 

 

2.1.7 Kerangka Berfikir 

Dalam segala aktifitas olahraga diperlukan kekuatan otot lengan yang 

baik. Dalam mencapai kekuatan yang optimal diperlukan beberapa bentuk 
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latihan. Latihan yang biasa digunakan untuk melatih kekuatan adalah weight 

training, latihan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan mesin dan tanpa 

mesin. Mesin yang digunakan yaitu mesin bench press dan yang satunya 

menggunakan banggu bench press dengan beban yang ditentukan dengan 

menggunakan barbell atau dumbell. Latihan tersebut adalah Machine Bench 

Press dan Free Weight Bench Press. 

2.1.7.1 Pengaruh latihan Machine Bench Press terhadap kekuatan otot lengan 

Machine Bench Press adalah suatu bentuk latihan kekuatan yang 

dilakukan dalam posisi tidur terlentang dengan cara mengangkat beban barbell, 

dengan barbell berada di atas dada kemudian diangkat keatas dengan posisi 

lengan lurus ke atas dengan konsentrasi kekuatan terletak pada lengan dan 

dada. (M. Sajoto, 1988:126). 

Machine Bench Press adalah salah satu latihan terpopuler dengan 

menggunaka mesin atau alat untuk melatih tubuh bagian atas. Latihan ini untuk 

membentuk otot-otot dada atau pectoral (pectoralis mayor, pectoralis minor) dan 

juga membentuk otot-otot pundak (anterior deltoid) serta membentuk bagian 

belakang dari lengan atas (tricep). ( Thomas R. Baechle , Barney R. Groves : 

2000 ). Dengan latihan ini dapat meningkatkan kekuatan otot lengan, dilihat dari 

otot-otot yang akan dibentuk dan otot-otot yang bekerja pada saat melakukan 

latihan tersebut, serta cara atau proses dari pergerakannya. Latihan ini dilakukan 

menggunakan beban dan penambahan beban jadi bisa melatih kekuatan dari 

otot lengan tersebut. Bilamana latihan ini dilakukan dengan teratut dan terarah 

diharapkan akan memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kekuatan 

otot lengan 
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Berikut adalah kelebihan dan kekurangan latihan Machine Bench Press: 

Kelebihan Kekurangan 

1.alatnya sudah mempunyai 

penyangga barnya untuk menjaga 

keseimbangan pada saat diangkat 

jadi tidak goyang-goyang. 

2. tidak perlu dibantu pelatih fitnesnya 

dalam mengakat bar,pelatih hanya 

mengawasi,mengoreksi dan memberi 

pengarahan yang benar untuk 

melakukan latihan tersebut. 

1. pada saat mengangkat bar jadi 

terasa berat dikarenakan bar sudah 

seimbang. 

 

2.1.7.2 Pengaruh latihan Free Weight Bench Press terhadap kekuatan otot 

lengan 

Free Weight adalah suatu benda dengan berat yang telah ditentukandan 

dipergunakan untuk latihan fisik dan pertandingan angkat besi. Contohnya 

barbell dan dumbbell (Thomas R. Baechle dan Barney R. Grove :2000) 

Free Weight Bench Press adalah suatu latihan kekuatan dengan 

menggunakan beban barbell dan dumbbell dengan beban yang telah ditentukan 

dilakukan dengan menggunakan bangku khusus yaitu bangku bench press. 

Latihan ini merupakan latihan pembanding dari Machine Bench Press yang 

tujuannya sama-sama untuk meningkatkan kekuatan dari otot lengan. 

Berikut ini adalah kekurangan dan kelebuhan latihan Free Weight Bench 

Press : 
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kelebihan Kekurangan 

1.dalam mengangkat bar terlihat 

seperti mudah dan ringan karena 

tidak mempunyai keseimbangan. 

1.alatnya belom ada penopang untuk 

menjaga keseimbangan bar, kita 

sendiri yang harus menjaga 

keseimbangannya. 

2.perlunya bantuan dari pelatih fitness 

untuk membantu meluruskan dan 

menjaga bar tetap seimbang pada 

saat diangkat. 

3.konsentrasi juga terpecah pada saat 

mengangkat bar dan menjaga 

keseimbangan bar agar supaya tidak 

jatuh. 

 

2.1.7.3 Pengaruh latihan Machine Bench Press dan Free Weight Bench Press 

terhadap kekuatan otot lengan 

Dari kedua bentuk latihan tersebut, antara Machine Bench Press 

danlatihan Free Weight Bench Press, diharapkan dapat memberikan dampak 

yang bagus untuk peningkatan kekuatan otot lengan. Dikarenakan permainan 

bolavoli itu mengandalkan tangan dalam memainkan bola, tangan adalah hal 

utama dalam permainan bolavoli dengan demikian diperlukan adanya 

peningkatan kondisi fisik terutama kekuatan pada bagian tangan (lengan), 

peningkatan tersebut akan sangat mendukung dalam permainan bolavoli dan 

pada saat melakukan teknik-teknik dalam permainan bolavoli. Kekuatan tangan 

yang baik dalam penguasaan teknik-teknik dasar permainan bolavoli akan 
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berdampak baik pula dalam pelaksanaan permainan bolavoli, permainan bolavoli 

akan lebih maksimal dan terarah. 

 

2.2 HIPOTESIS 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:110) hipotesis adalah suatu jawaban 

yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti 

melalui data yang terkumpul. Berdasarkan uraian di atas tentang pengaruh 

latihan Machine Bench Press dan Free Weight Bench Press terhadap kekuatan 

otot lengan pemain bolavoli putri ekstrakurikuler SMA N 1 Salaman Kabupaten 

Magelang, maka sebagai hipotesis penelitian ini adalah: 

1) Ada pengaruh latihan Machine Bench Press dan Free Weight Bench 

Press terhadap peningkatan kekuatan otot lengan pemain bolavoli putri 

ekstrakurikuler SMA N 1 Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2014. 

2) Latihan Machine Bench Press lebih baik daripada latihan Free Weight 

Bench Press terhadap peningkatan kekuatan otot lengan pemain bolavoli 

putri ekstrakurikuler SMA N 1 Salaman Kabupaten Magelang Tahun 

2014. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode Penelitian adalah kegiatan untuk mengembangkan dan menguji 

suatu kebenaran pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah untuk 

mencapai tujuan melalui proses yang sistematis dan analisis yang logis. 

Penggunaan metodelogi penelitian yang tepat akan memperoleh hasil yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan 

pola M-S (Matched – Subject – Design ) yakni eksperimen dengan menggunakan 

dua kelompok orang coba yaitu kelompok eksperimen I dan kelompok 

eksperimen II yang sudah disamakan subjek demi subjek. 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Metode penelitian mencakup prosedur dan instrumen atau alat yang 

digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen 

yaitu suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara 

dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau 

mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor yang mengganggu. Eksperimen 

selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat suatu perlakuan 

(Suharsimi Arikunto, 2010:9). 

Desain atau pola yang digunakan dalam penelitian ini adalah Matched 

Subject Design atau pola M-S, dengan pengertian: “Matched Subject Design”, 

yaitu eksperimen yang menggunakan dua kelompok sampel yang sudah 

disamakan subjek demi subjek sebelum perlakuan dilaksanakan. Yang 
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disamakan adalah satu variabel atau lebih yang telah diketahui pengaruh 

terhadap hasil eksperimen yaitu variabel diluar atau faktor yang dieksperimenkan 

(Sutrisno Hadi, 2004:278). 

Dalam penelitian ini untuk menyeimbangkan kedua kelompok tersebut 

dengan cara subject matching ordinal pairing. Caranya adalah hasil tes awal 

tersebut di peringkatkan dari yang tertinggi sampai yang terendah kemudian 

dipasangkan dengan metode A-B-B-A, maka terbentuk 2 kelompok, kedua 

kelompok tersebut mempunyai tingkat kemampuan yang seimbang. Hal ini dapat 

dilihat dari mean dari kedua kelompok tersebut yang sama atau hampir sama.  

Kedua kelompok yang memiliki tingkat kemampuan seimbang diundi. Hal 

ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama pada kedua kelompok 

untuk menjadi kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II, sehingga 

subjektifitas dari peneliti tidak akan masuk didalamnya. Sehingga akan dapat 

ditentukan kelompok mana yang menjadi kelompok eksperimen I maupun 

kelompok eksperimen II. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:169) Variabel adalah gejala yang 

bervariasi, yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini didapatkan  dua 

variabel yaitu: 

1) Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan sebagai 

penyebab salah satu faktor. 

dalam penelitian ini Variabel bebasnya adalah: Latihan Machine Bench Press 

dan Free Weight Bench Press. 
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2)  Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang merupakan akibat pengaruh dari 

variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kekuatan otot lengan. 

 

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Dalam penelitian ini, subyek yang digunakan sebagai populasi adalah 

pemain bolavoli putri ekstrakurikuler SMA N 1 Salaman Kab.Mgl tahun 2014 

yang berjumlah 20 orang dengan sifat homogenitasnya yang sama sebagai 

dasar pengambilan populasi sebagai berikut: 1) Mempunyai jenis kelamin yang 

sama yaitu perempuan, 2) Semuanya adalah anggota ekstrakurikuler bolavoli 

putri SMA N 1 Salaman. 

3.3.2 Sampel 

Teknik pengambilan sampel dengan cara mengikutsertakan semua 

populasi digunakan sebagai sampel ( total sampling ). Anggota sampel dalam 

penelitian ini adalah 20 orang pemain bolavoli putri ekstrakurikuler SMA N 1 

Salaman Kabupaten Magelang. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto, (20010:262) Instrumen adalah alat bantu 

yang digunakan dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes kekuatan otot lengan menggunakan pull and push 

dynamometer dengan tujuan untuk mengukur kekuatan otot lengan. 
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Prosedur untuk melakukan tes dan pengukuran kekuatan otot lengan 

menurut Sri Haryono, S. Pd, M. Or adalah sebagai berikut : 

1. Olahragawan berdiri tegak, posisi kaki terbuka selebar bahu 

2. Alat Expanding dynamometer dipegang oleh kedua tangan berada di 

muka dada dan skala dynamometer menghadap ke depan 

3. Lengan atas lurus setinggi bahu dan siku ditekuk 

4. Dorong sekuat tenaga dynamometer dengan posisi badan tegak, 

serta alat tidak menyentuh dada 

5. Hasil dapat dibaca langsung dalam skala kg 

6. Tes dilakukan 3kali dan diambil paling baik 

                  

Gambar 3.1 Instrumen Penelitian 
Sumber: Sri Haryono, S.Pd, M.Or 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pelitian ini waktu latihan 1 minggu sebanyak 4 kali selama 4 

minggu, yaitu pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu pada pukul 15.00-17.00 

WIB. 

Tahapan dalam pelaksanaan penelitian meliputi: 

3.5.2 Tahap persiapan 

3.5.2.1 Persiapan pengambilan sampel 

Untuk mendapatkan sampel, penulis tidak mengalami kesulitan karena 

jumlah sudah seuai dengan yang dibutuhkan. Setelah memperoleh ijin untuk  
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mengadakan penelitian pada ekstrakurikuler SMA N 1 Salaman tersebut, penulis 

mengajukan surat ijin penelitian sebagai syarat mengadakan penelitian. 

3.5.2.2 Persiapan alat dan perlengkapan 

Tempat latihan di tempat kebugaran jasmani yaitu d tempat fitness di 

Salaman, perlengkapan menggunakan Machine bench press dan Free weight 

bench press yang ada di tempat fitness. 

3.5.2.3 Tahap pelaksanaan 

Dalam tahap ini pelaksanaan dimulai pada tanggal 27 September sampai 

dengan tanggal 4 November 2014 dengan rincian sebagai berikut: 

1) Tes awal ( pre-test ) 

Pre-test dilakukan pertama kali oleh peneliti pada tanggal 27 September 

pada pukul 15.00-16.30 WIB dilapangan SMA N 1 Salaman. Tes awal dalam 

penelitian ini adalah tes kekuatan otot lengan dengan menggunakan alat push 

and pull dynamometer. Tetapi dalam pelaksanaannya yang dilakukan hanya 

push / mendorong alat, dikarenakan yang lebih berhubungan dengan latihan 

yang diberikan yaitu Machine Bench Press dan Free Weight Bench Press adalah 

push atau mendorong. Latihan tersebut adalah bentuk latihan dengan cara 

mendorong. Jadi tes pull / menarik dalam tes ini tidak dilakukan. 

Selain mengambil hasil awal dari menarik alat push and pull 

dynamometer juga mengambil hasil awal berapa berat beban yang dapat 

diangkat dari machine bench press dan free weight bench press, serta berapa 

kali pengulangan yang dapat diangkat dengan beban maksimalnya dari masing-

masing subyek. Dan didapatkan hasil dengan beban masing-masing anak adalah 

10 kg dengan pengulangan masing-masing anak berbeda. Berat tersebut akan 

ditambah lagi dengan beban terkecil yang ada di tempat fitness tersebut sebesar 
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5 kg untuk masing-masing sisi jadi 10 kg, berat keseluruhan menjadi 20 kg, tetapi 

masing-masing anak tidak dapat mengangkat dengan beban sekian. 

Dikarenakan kurangnya alat dengan beban yang lebih kecil di tempat fitness 

tersebut. Maka diambilah hasil dengan berat beban 10 kg. 

2) Treatment ( perlakuan ) 

Setelah melakukan tes awal di bagi menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok ekperimen I dan kelompok eksperimen II, selanjutnya setiap kelompok 

ekperimen diberi perlakuan latihan kekuatan otot lengan. Kelompok ekperimen I 

diberi perlakuan latihan kekuatan otot lengan dengan Machine Bench Press, dan 

kelompok eksperimen II diberi perlakuan dengan latihan Free Weight Bench 

Press. Cara pembagian kelompok yaitu dengan dirangking dari tes awal yang 

tertinggi ke terendah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus AB-BA dan 

dimasukkan dalam kelompok pertama atau kedua. Penentuan treatmentnya 

dengan undian, yang menang mendapatkan latihan dengan Machine bench 

press dan yang kalah mendaspat latihan Free weight bench press. Sebelum 

latihan dilaksanakan, maka peneliti menyusun program latihan, program latihan 

dengan menggunakan RM= 10 kg, dengan mengambil rata-rata pengulangan 

angkatan dari masing-masing kelompok dikalikan dengan intensitas yang 

ditentukan untuk kemudian diaplikasikan pada program latihan. Latihan dilakukan 

selama 16 kali pertemuan. 

3) Post-test ( tes terakir ) 

Setelah 16 kali pertemuan maka dilaksanakan tes terakir terhadap 

sampel yang dilaksanakan pada tanggal 4 November pada pukul 15.00-16.30 

WIB dilapangan SMA N 1 Salaman. Kelompok ekperimen I dan kelompok 

eksperimen II melakukan tes terakir, tes yang dilakukan sama dengan pre-test 
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yaitu melakukan tes kekuatan otot lengan dengan menggunakan alat push and 

pull dynamometer.  

 

3.6 Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Walaupun dalam penelitian ini penulis menghindari kemungkinan-

kemungkinan kesalahan selama pelaksanaan penelitian, namun diluar 

kemampuan peneliti dapat terjadi hal-hal yang mempengaruhi penelitian, faktor-

faktor tersebut antara lain: 

1. Faktor kemampuan sampel 

Masing-masing anak pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda 

dalam menangkap penjelasan dan demonstrasi, sehingga kemungkinan 

melakukan kesalahan dalam latihan tentu ada, untuk itu selalu diadakan koreksi 

secara langsung bagi sampel yang melakukan kesalahan dan koreksi klasikal 

setelah sampel menyelesaikan latihan secara keseluruhan. 

2. Faktor pemberian latihan 

Dalam pemberian materi latihan mempunyai peranan penting, oleh 

karena itu dalam pemberian materi latihan kepada sampel di usahakan sesuai 

dengan apa yang akan diteliti. 

3. Kesehatan 

Kesehatan para sampel mempengaruhi hasil tes dan pengukuran, 

terutama kurangnya istirahat dan asupan gizi. Untuk itu sebelum pelaksanaan tes 

dan pengukuran penilis mengingatka para tastee untuk selalu menjaga 

kesehatan. 
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4. Kebosanan 

Faktor kebosanan juga sangat mempengaruhi jalanya penelitian, karena 

atlet atau anak sudah bosan maka dalam mengikuti latihan kurang ada 

kesungguhan dan mengakibatkan hasil dari penelitian tersebut kurang baik dan 

sia-sia. 

5. Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi keberhasilan dalam 

penelitian. Jika sarana parasarana mendukung, maka penelitian akan berjalan 

dengan lancar. Akan tetapi alat yang tersedia kurang, beban terkecil adalah 5 kg 

beban 1 kg tidak ada. 

 

3.7 Teknik analisis data 

Analisis data atau pengolahan data merupakan suatu langkah yang 

penting dalam suatu penelitian, karena merupakan upaya dalam mencari dan 

menata data-data hasil penelitian secara sistematis dengan analisis data maka 

dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan. 

Sebelum melakukan analisis data, diperlukan uji prasyarat analisis yang 

meliputi uji normalitas data yang menunjukkan data berdistribusi normal atau 

tidak, serta uji homogenitas data yang menunjukkan data diambil dari sampel 

yang homogen atau tidak. Kemudian setelah data dapat dinyatakan berdistribusi 

normal dan diambil dari sampel yang homogen, maka dapat dilanjutkan dengan 

analisis data dan pengujian hipotesis 

Langkah awalnya adalah menyusun perhitungan statistik pada pola M-S 

terhadap hasil tes awal. Setelah diperoleh hasil test akhir mengukur kekuatan 

otot lengan yang terdapat pada lampiran, maka perlu diuji signifikansinya dengan 
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menggunakan rumus t-test rumus pendek. Sutrisno Hadi (2004:225) 

berpendapat: Analisa terhadap hasil eksperimen didasarkan atas subjek 

matching selalu menggunakan rumus t-test pada correlated sample. Untuk 

menyelesaikan ini ada dua rumus yang tersedia. 

Kedua rumus itu adalah rumus panjang (long method) dan rumus pendek 

(short method).Dengan rumus panjang maupun rumus pendek akan memperoleh 

hasil sama (memperoleh nilai t yang sama), maka penulis memilih rumus pendek 

untuk mengolah data, sebab lebih efisien penggunaannya. Untuk menjabarkan 

data tes akhir ke dalam rumus diperlukan tabel persiapan, seperti di bawah ini . 

Penggunaan analisis data dengan analisis statistik dalam penelitian ini 

karena data yang di peroleh berupa angka-angka. Untuk memasukan data ke 

dalam rumus t-test, harus diketahui terlebih dahulu nilai dari mean perbedaan 

(MD), yang dapat dicari dengan rumus : 

 

 

Keterangan : 

∑D : Jumlah perbedaan dari masing-masing pasangan subyek. 

N : Jumlah pasangan subyek 

 Untuk mengetest  signifikansi di gunakan t-test, untuk sampel-sampel 

yang berkorelasi dengan menggunakan rumus pendek, karena singkat dan 

efisien. 

Adapun rumus pendek yang di gunakan, yaitu : 

   

 

 

𝑡 =
𝑀𝐷

  𝑑2

𝑁(𝑁 − 1)

 

𝑀𝐷 =
 𝐷

𝑁
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( Sutrisno Hadi, 2004 : 226 ) 

Keterangan : 

MD : Mean Different 

∑d2 : Jumlah devisiasi kuadrat dari pasangan 

N  : Jumlah pasangan subjek  

Tabel 3.2 Tabel persiapan penghitungan statistik 

 

No 

 

Pasangan 

Subjek  

 

Xa 

 

Xb 

D 

(Xa-Xb) 

D 

(D-Md) 

 

 

d2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

1. 

2. 

3. 

4. 

s.d 

 

 

 

 

     

  

Total 

 

∑Xa 

 

∑Xb 

 

∑D 

 

∑d 

 

∑d2 

(Sutrisno Hadi, 2004:230) 

Keterangan : 

Xa : Nilai kelompok eksperimen 1 

Xb : Nilaikemompok eksperimen 2 

D : Perbedaan dari tiap-tiap pasangan 

D : Deviasi 

d2 : kuadrat dari deviasi mean perbedaan  
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∑ : Sigma atau jumlah 

Langkah-langkah dalam mengerjakan penelitian ini adalah sebagai 

berikut  

1. Catat nomor subyek dalam kolom 1. 

2. Catat nomor pasangan subyek yang telah di masukan ke kolom 2 

3. Nilai kelompok eksperimen 1 pada kolom 3, dan eksperimen 2 pada 

kolom 4 

4. Selisih nilai Xa dan Xbpada kolam 5 

5. Devisiasi perbedaan dari tiap-tiap pasangan yang di peroleh dengan 

mencari selisih anatar devisiasi dan meanperbedaan (MD) pada kolom 6. 

6. Kuadrat devisiasi perbedaan masing-masing pasangan pada kolom 7 

Hipotesis nihil akan diuji kebenarannya berdasarkan taraf kesalahan 5% 

dengan d.b = N-1, 6-1 = 5, artinya bahwa dari 95% dari keputusan adalah benar 

dan akan menolak hipotesis yang salah adalah 5 diantara 100 kemungkinan.  

Menolak hipotesis atas dasar taraf kepercayaan 95%, yang berarti kita 

mengambil resiko kesalahan dalam mengambil keputusan sedikitnya 5%. 

Dengan melakukan perhitungan kemungkinan hasil yang diperoleh sebagai 

berikut:  

1. Apabila nilai thitung yang diperoleh dari perhitungan statistik itu lebih kecil dari 

nilai t
tabel

, maka hipotesis nihil diterima.  

2. Apabila nilai thitung lebih besar dari nilai t
tabel 

maka hipotesis nihil ditolak. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam skripsi ini, maka 

diperoleh simpulan penelitian sebagai berikut: 

5.1.1. Ada perngaruh hasil latihan Machine Bench Press dan latihan Free 

Weight Bench Press  terhadap kekuatan otot lengan pemain bolavoli 

putri ekstrakurikuler SMA N 1 Salaman tahun 2014.  

5.1.2. Latihan Machine Bench Press dan latihan Free Weight Bench Press 

sama-sama dapat meningkatkan kekuatan otot lengan pemain bola voli 

putri ekstrakulikuler SMA N 1 Salaman tahun 2014. Tetapi perbedaan 

hasilnya sangat kecil jadi tidak ada yang lebih baik antara latihan 

machine bench press dan free weight bench press terhadap 

peningkatan kekuatan otot lengan pemain bolavoli putri ekstrakurikuler 

SMA N 1 Salaman tahun 2014. 

 

5.2. Saran  

Saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini antara lain : 

5.2.1. Bagi pelatih dan pembina ekstrakurikuler SMA N 1 Salaman diharapkan 

dalam meningkatkan kekuatan otot lengan menggunakan latihan 

Machine Bench Press dan Free Weight Bench Press karena sama-sama 

dapat meningkatkan kekuatan otot lengan. 

5.2.2. Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang sejenis dapat 

menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dan untuk dapat 
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membandingakan latihan Machine Bench Press dan Free Weight Bench 

Press ini dengan bentuk latihan yang lain. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 

 

TES PUSH DYNAMOMETER 

pretest 

 

NAMA No.Tes HASIL  
TERBAIK 

HASIL 1 HASIL 2 HASIL 3 

1.Nurmawati T- 01 16 kg  16 kg 10 kg 9 kg 

2.Pangestika T- 02 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 

3. Nisrina.L.L T- 03 10 kg 6 kg 9 kg 10 kg 

4. Rohmawati T- 04 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 

5. Siti Novia P.A T- 05 11 kg 9 kg 11 kg 7 kg 

6. Alifia T- 06 12 kg 12 kg 12 kg 12 kg 

7. Lazimatus .S T- 07 8 kg 8 kg 8 kg 6 kg 

8.Tara T- 08 8 kg 5 kg 6 kg 8 kg 

9.Yeni T- 09 10 kg 6 kg 9 kg 10 kg 
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10.Melinda T- 10 7 kg 6 kg 7 kg 7 kg 

 

 

 

 

 

TES PUSH DYNAMOMETER 

pretest 

 

NAMA No. Tes HASIL  
TERBAIK 

HASIL 1 HASIL 2 HASIL 3 

11.Okti Lificia T-  11 14 kg 12 kg 14  kg 14 kg 

12.Ema .K T- 12 13 kg 13 kg 13 kg 11 kg 

13.Ryana T- 13 18 kg 11 kg 12 kg 18 kg 

14.Nadia T- 14 11 kg 9 kg 10 kg 11 kg 

15.Uswatun T- 15 13 kg 11 kg 12 kg 13 kg 

16.Inna.A.S T- 16 6 kg 5 kg 6 kg 6 kg 

17.Marifatut T- 17 13 kg 13 kg 10 kg 11 kg 

18.Anisa T- 18 7 kg 7 kg 6 kg 7 kg  
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19.Sella T- 19 10 kg 10 kg 10 kg 9 kg 

20.Isti T- 20 15 kg 15 kg 13 kg 14 kg 

 

 

 

 

 

Lampiran 6 

 

NAMA NO.TES HASIL 
TERBAIK 

PENGE
LOMPO

KAN 

MATCH PASANGAN 

1. Ryana T-13 18 kg A A-B T-13-T-01 

2. Nurma T-01 16 kg B 

3. Isti T-20 15 kg B B-A T-20-T-11 

4. Okti T-11 14 kg A 

5. Ema T-12 13 kg A A-B T-12-T-17 

6. Ma‟rifatut T-17 13 kg B 

7. Uswatun T-15 13 kg B B-A T-15-T-06 

8. Alivia T-06 12 kg A 

9. Siti T-05 11 kg A A-B T-05-T-14 

10. Nadia T-14 11 kg B 

11. Nisrina T-03 10kg B B-A T-03-T-19 

12. Sela T-19 10 kg A 

13. Yeni T-09 10 kg A A-B T-09-T-08 

14. Tara T-08 8 kg B 

15. Lazimatus T-07 8 kg B B-A T-07-T-18 

16. Anisa T-18 7 kg A 

17. Melinda T-10 7 kg A A-B T-10-T-02 

18. Pangesti T-02 6 kg B 

19. Rohmawati T-04 6 kg B B-A T-04-T-16 

20. Inna, A.S T-16 6 kg A 
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KELOMPOK EKSPERIMEN I 
 

MACHINE BENCH PRESS 

KELOMPOK EKSPERIMEN II 
 

FREE WEIGHT BENCH PRESS 
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Lampiran 7 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8 

1. RYANA 1.NURMA 

2. OKTI       2.  ISTI 

3. EMA       3. MA‟RIFATUT 

4. ALIVIA       4.USWATUN 

5. SITI        5. NADIA 

6. SELA        6. NISRINA 

7. YENI        7. TARA 

8. ANISA        8. LAZIMATUS 

9. MELYNDA        9.PANGESTI 

10. INNA 10.ROHMAWATI 
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TES MACHINE BENCH PRESS 

KELOMPOK EKSPERIMEN 1 

NAMA HASIL    REPETISI 

1. Ryana 10 KG 12 kali 

2. Okti 10 KG 10 kali 

3. Ema 10 KG 12 kali 

4. Alivia 10 KG 8 kali 

5. Sitinovia 10 KG 8 kali 

6. Sela 10 KG 8 kali 

7. Inna, A.S 10 KG 8 kali 

8. Anisa 10 KG 8 kali 

9. Melynda 10 KG         8 kali 

10. Yeni 10 KG 10 kali 
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TES FREE WEIGHT BENCH PRESS 

EKSPERIMEN II 

NAMA HASIL REPETISI 

1. Nurma 10 KG 10 kali 

2. Isti  10 KG 8 kali 

3. Ma‟rifatut 10 KG 8 kali 

4. Uswatun  10 KG 8 kali 

5. Nadia 10 KG 8 kali 

6. Nisrina 10 KG 10 kali 

7. Rohmawati 10 KG 8 kali 

8. Lazimatus 10 KG 8 kali 

9. Pangesti 10 KG 8 kali 

10. Tara 10 KG 8 kali 

 

 

 



69 
 

 
 

 

 

 

ACUAN PELAKSANAAN PROGRAM PER INDIVIDU 

PADA  PEMAIN BOLAVOLI PUTRI EKSTRAKULIKULER SMA N 1 SALAMAN 

Pertemuan Program latihan Keterangan 
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1-5 

 

 Pemanasan dan stretching ( 5 menit) 
 

 Inti ( 110 menit) 
 

 
 Latihan machine bench press 

 

Nama  Repetisi 

Ryana 10 kali 

Okti 8 kali 

Ema 10 kali 

Alivia 6 kali 

Siti novia 6 kali 

Sela 6 kali 

Yeni 8 kali 

Anisa 6 kali 

Melynda 6 kali 

Inna, A.S 6 kali 

 
 Latihan free weight bench press 

 

Nama  Repetisi 

  Nurma 8 kali 

Isti 6 kali 

Ma‟rifatut 6 kali 

 
Intensitas 80% 

 

 Beban 10 kg 

 Set: 3x set 

 Rest antar set 3 menit 
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Uswatun 6 kali 

Nadia 6 kali 

Nisrina 8 kali 

Tara 6 kali 

Lazimatus 6 kali 

Pangesti 6 kali 

Rohmawati 6 kali 

 

 Pendinginan ( 5 menit) 
 
 
 
 
 

 
6-10 

 

 Pemanasan dan stretching (5 menit) 
 

 Inti (110 menit) 
 
 

 Latihan machine bench press 
 

Nama  Repetisi 

Ryana 10 kali 

Okti 9 kali 

Ema 10 kali 

Alivia 7 kali 

Siti novia 7 kali 

Sela 7 kali 

 
Intensitas 85% 

 

 Beban 10 kg 

 Set: 3x set 

 Rest antar set 3 menit 
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Yeni 9 kali 

Anisa 7 kali 

Melynda 7 kali 

Inna, A.S 7 kali 

 
 

 Latihan free weight bench press 
 

Nama  Repetisi 

Nurma 9 kali 

Isti 7 kali 

Ma‟rifatut 7 kali 

Uswatun 7 kali 
 

Nadia 7 kali 

Nisrina 9 kali 

Tara 7 kali 

Lazimatus 7 kali 

Pangesti 7 kali 

Rohmawati 7 kali 

 

 Pendinginan (5 menit) 
 

11-16 
 
 
 
 
 

 
 

 Pemanasan dan stretching (5 menit) 
 

 Inti (110 menit) 
 

 
Intensitas 90% 

 Beban 10 kg 

 Set: 3x set 

 Rest antar set 3 menit 
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 Latihan machine bench press 

 

Nama  Repetisi 

  

Ryana 11 kali 

Okti 9 kali 

Ema 11 kali 

Alivia 7 kali 

Siti novia 7 kali 

Sela 7 kali 

Yeni 9 kali 

Anisa 7 kali 

Melynda 7 kali 

Inna, A.S 7 kali 

 
 Latihan free weight bench press 

 

Nama Repetisi 

Nurma 9 kali 

Isti 7 kali 

Ma‟rifatut 7 kali 

Uswatun 7 kali 

Nadia 7 kali 

Nisrina 9 kali 

Tara 7 kali 

Lazimatus 7 kali 

Pangesti 7 kali 

Rohmawati 7 kali 

 
 

 Pendinginan (5 menit) 
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Lampiran 10 
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Lampiran 11 

 

TES PUSH DYNAMOMETER 

Posttest kelompok exsperimen I 

 

NAMA HASIL  
TERBAIK 

HASIL 1 HASIL 2 HASIL 3 

1.Ryana 20 kg 18 kg 19 kg 20 kg 

2.Okti 17 kg 17 kg 14 kg 15 kg 

3. Ema 15 kg 12 kg 13 kg 15 kg 

4. Alifia 15 kg 15 kg 13 kg 14 kg 

5. Siti Novia P.A 15 kg 9 kg 14 kg 15 kg 

6. Sela 11 kg 10 kg 11 kg 11 kg 
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7. Yeni 20 kg 12 kg 11 kg 20 kg 

8.Anisa 10 kg 9 kg 10 kg 10 kg 

9.Melynda 12 kg 11 kg 12 kg 12 kg 

10.Inna 10 kg 10 kg 6 kg 6 kg 

 

 

 

 

TES PUSH DYNAMOMETER 

Posttest kelompok eksperimen II 

 

NAMA HASIL  
TERBAIK 

HASIL 1 HASIL 2 HASIL 3 

1.Nurma 18 kg 15 kg 18 kg 17 kg 

2.Isti 17 kg 15 kg 17 kg 17 kg 

3.Ma‟rifatut 14 kg 14 kg 12 kg 14 kg 

4.Uswatun 13 kg 6 kg 11 kg 13 kg 

5.Nadia 14 kg 14 kg 10 kg 13 kg 
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6.Nisrina 19 kg 19 kg 15 kg 16 kg 

7.Tara 11 kg 9 kg 10 kg 11 kg 

8.Lazimatus 14 kg 14 kg 14 kg 13 kg 

9.Pangesti 9 kg 8 kg 7 kg 9 kg 

10.Rohmawati 10 kg 9 kg 9 kg 10 kg 

 

 

 

 

 

Latihan 12 

Standar Deviasi Pretest Kelompok Eksperimen I 

No. 
Kelompok eksperimen I 

 X2 
No. Tes Nama Nilai (Xi) 

1 T-13 
Ryana 

18 kg 7,2 51,84 

2 T-11 
Okti 

14 kg 3,2 10,24 

3 T-12 
Ema 

13 kg 2,2 4,84 

4 T-06 
Alifia 

12 kg 1,2 1,44 

5 T-05 
Siti Novia 

11 kg 0,2 0,04 

6 T-19 
Sella 

10 kg -0,8 0,64 
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     = √
 2   

  
     = √1  1  

      =  3,487 

 

Standar Deviasi Pretest Kelompok Eksperimen II 

7 T-09 
Yeni 

10 kg -0,8 0,64 

8 T-18 
Anisa 

7 kg -3,8 14,44 

9 T-10 
Melinda 

7 kg -3,8 14,44 

10 T-16 
Inna 

6 kg -4,8 23,04 

Jumlah 108 kg  121,6 

Rata-rata (   ) 10,8 kg 

Minimum 6 kg 

Maksimum 18 kg 

Standar Deviasi (SD) 3,487 

No. 
Kelompok eksperimen II 

 X2 
No. Tes Nama Nilai (Xi) 

1 T-01 
Nurma 

16 kg 5,4 29,16 

2 T-20 
Isti 

15 kg 4,4 19,36 

3 T-17 
Ma‟rifatut 

13 kg 2,4 5,76 

4 T-15 
Uswatun 

13 kg 2,4 5,76 

Dari hasil tersebut di atas maka dapat dipahami 
sebagai berikut: 
1. N kelompok eksperimen I : 10 
2. Nilai maksimum  : 18 kg 
3. Nilai minimum  : 6 kg 
4. Nilai rata-rata  : 10,8 kg 
5. Nilai Standar Deviasi : 3.487 
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     = √
     

  
     = √11    

      =  3,412 

 

 

 

Hasil Postest Kelompok Eksperimen I 

5 T-14 
Nadia  

11 kg 0,4 0,16 

6 T-03 
Nisrina 

10 kg -0,6 0,36 

7 T-08 
Tara 

8 kg -2,6 6,76 

8 T-07 
Lazimatus 

8 kg -2,6 6,76 

9 T-02 
Pangestika 

6 kg -4,6 21,16 

10 T-04 
Rohmawati 

6 kg -4,6 21,16 

Jumlah 106 kg  116,4 

Rata-rata (   ) 10,6 kg 

Minimum 6 kg 

Maksimum 16 kg 

Standar Deviasi (SD) 3,412 

No. 
Kelompok eksperimen I 

No. Tes Nama Nilai (Xi) 

1 T-13 
Ryana 

20 kg 

Dari hasil tersebut di atas maka dapat dipahami 
sebagai berikut: 
 
1. N kelompok eksperimen II : 10 
2. Nilai maksimum  : 16 kg 
3. Nilai minimum  : 6 kg 
4. Nilai rata-rata  : 10,6 kg 
5. Nilai Standar Deviasi : 3,412 
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Hasil Postest Kelompok Eksperimen II 

2 T-11 
Okti 

17 kg 

3 T-12 
Ema 

15 kg 

4 T-06 
Alifia 

15 kg 

5 T-05 
Siti Novia 

15 kg 

6 T-19 
Sella 

11 kg 

7 T-09 
Yeni 

20 kg 

8 T-18 
Anisa 

10 kg 

9 T-10 
Melinda 

12 kg 

10 T-16 
Inna 

10 kg 

Jumlah 145 kg 
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No. 
Kelompok eksperimen II 

No. Tes Nama Nilai (Xi) 

1 T-01 
Nurma 

18 kg 

2 T-20 
Isti 

17 kg 

3 T-17 
Ma‟rifatut 

14 kg 

4 T-15 
Uswatun 

13 kg 

5 T-14 
Nadia  

14 kg 

6 T-03 
Nisrina 

19 kg 

7 T-08 
Tara 

11 kg 

8 T-07 
Lazimatus 

14 kg 

9 T-02 
Pangestika 

9 kg 

10 T-04 
Rohmawati 

10 kg 

Jumlah 139 kg 
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Perhitungan uji t Terhadap Hasil Pre Test  
Kelompok Eksperimen I dan Kelompok Eksperimen II 

 
No 

No Pasangan Xa Xb 
D  

(Xa-Xb) 
d  

(D-Md) 
d2 

1 T-13 –  T-16 18 kg 16 kg 
2 2 4 

2 T-11 –  T-20 14 kg 15 kg 
-1 -1 1 

3 T-12 –  T-17 13 kg 13 kg 
0 0 0 

4 T-06 –  T-15 12 kg 13 kg 
-1 -1 1 

5 T-05 – T-14 11 kg 11 kg 
0 0 0 

6 T-19 – T-03 10 kg 10 kg 
0 0 0 

7 T-09 – T-08 10 kg 8 kg 
2 2 4 
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  =
  

 
=
 

1 
=   

 

t = 
  

√
   

 (   )

= 
 

√
1 

1 (1 −1)

= 
 

√     
= 

 

      
= 0 

 

 

t hitung = 0 t tabel = 2,262 

Jadi, t hitung < t tabel, berarti Ho diterima, maka tidak ada perbedaan hasil pre test 

antara kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II atau kedua kelompok 

tersebut mempunyai kemampuan yang sama. 

 

Standar Deviasi Postest Kelompok Eksperimen I 

8 T-18 – T-07 7 kg 8 kg 
-1 -1 1 

9 T-10 – T-02 7 kg 6 kg 
-1 -1 1 

10 T-16 – T-04 6 kg 6 kg 
0 0 0 

Jumlah 
  

0 0 12 

No. 
Kelompok eksperimen I 

 X2 
No. Tes Nama Nilai (Xi) 

1 T-13 
Ryana 

20 kg 5,5 30,25 

2 T-11 
Okti 

17 kg 2,5 6,25 

3 T-12 
Ema 

15 kg 0,5 0,25 

4 T-06 
Alifia 

15 kg 0,5 0,25 
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     = √
 2   

  
     =  1     

      =  3,556 

 

 

 

Standar Deviasi postest Kelompok Eksperimen II 

5 T-05 
Siti Novia 

15 kg 0,5 0,25 

6 T-19 
Sella 

11 kg -3,5 12,25 

7 T-09 
Yeni 

20 kg 5,5 20,25 

8 T-18 
Anisa 

10 kg -4,5 20,25 

9 T-10 
Melinda 

12 kg -2,5 6,25 

10 T-16 
Inna 

10 kg -4,5 30,25 

Jumlah 145 kg  126,5 

Rata-rata (   ) 14,5 

Minimum 10 kg 

Maksimum 20 kg 

Standar Deviasi (SD) 3,556 

No. 
Kelompok eksperimen II 

 X2 
No. Tes Nama Nilai (Xi) 

1 T-01 
Nurma 

18 kg 4,1 16,81 

Dari hasil tersebut di atas maka dapat dipahami 
sebagai berikut: 
N kelompok Eksperimen I : 10 
Nilai maksimum  : 20 kg 
Nilai minimum   : 10 kg 
Nilai rata-rata   : 14,5 
Nilai Standar Deviasi  : 3,556 
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     = √
     

  
     = √1     

      =  3,176 

 

 

 

Perhitungan Uji t  Terhadap Perbedaan Hasil Pos Test   

Kelompok  Eksperimen I dan Kelompok Eksperimen II 

2 T-20 
Isti 

17 kg 3,1 9,61 

3 T-17 
Ma‟rifatut 

14 kg 0,1 0,01 

4 T-15 
Uswatun 

13 kg -0,9 0,81 

5 T-14 
Nadia  

14 kg 0,1 0,01 

6 T-03 
Nisrina 

19 kg 5,1 26,01 

7 T-08 
Tara 

11 kg -3,9 15,21 

8 T-07 
Lazimatus 

14 kg -0,1 0,01 

9 T-02 
Pangestika 

9 kg -4,9 24,01 

10 T-04 
Rohmawati 

10 kg -2,9 8,41 

Jumlah 139 kg  100,9 

Rata-rata (   ) 13,9 

Minimum 9 kg 

Maksimum 18 kg 

Standar Deviasi (SD) 3,176 

 
No 

No Pasangan Xa Xb 
D  

(Xa-Xb) 
d  

(D-Md) 
d2 

Dari hasil tersebut di atas maka dapat dipahami 
sebagai berikut: 
N kelompok eksperimen II : 10 
Nilai maksimum  : 18 kg 
Nilai minimum   : 9 kg 
Nilai rata-rata   : 13,9 
Nilai Standar Deviasi  : 3,176 
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  =
  

 
=
 

1 
=     

t = 
  

√
   

 (   )

= 
   

√1    
  

= 
   

√    
= 
   

   
= 0,428 

 

t hitung = 0,428  t tabel = 2,262 

Jadi, t hitung < t tabel, berarti Ho diterima, maka tidak ada perbedaan hasil postest 

antara kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II.  

 

 

Penghitungan Uji t 

1 T-13 –  T-16 20 kg 18 kg 
2 1,4 1,96 

2 T-11 –  T-20 17 kg 17 kg 
0 -0,6 0,36 

3 T-12 –  T-17 15 kg 14 kg 
1 0,4 0,16 

4 T-06 –  T-15 15 kg 13 kg 
2 1,4 1,96 

5 T-05 – T-14 15 kg 14 kg 
1 0,4 0,16 

6 T-19 – T-03 11 kg 19 kg 
-8 -8,6 73,96 

7 T-09 – T-08 20 kg 11 kg 
0 0,6 0,36 

8 T-18 – T-07 10 kg 14 kg 
-4 -4,6 21,16 

9 T-10 – T-02 12 kg 9 kg 
3 2,4 5,76 

10 T-16 – T-04 10 kg 10 kg 
9 8,4 70,56 

Jumlah 
  

6  176,4 

 
No 

No Tes Xa Xb 
D 

(Xa-Xb) 
d  

(D-Md) 
d2 
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Terhadap Hasil Pre test dan Post test Kelompok Eksperimen I 

 

  =
  

 
= 
−  

1 
=  −    

 

t = 
  

√
   

 (   )

= 
−   

√   1
  

= 
    

√   2 
= 
    

     
= -4,689 

thitung  -4,689 > ttabel  2,262 ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara data pre 

test dengan data post test pada kelompok eksperimen I, dengan demikian dapat 

disimpulkan ada pengaruh latihan Machine Bench Press terhadap kekuatan otot 

lengan. 

 

Penghitungan Uji t 

1 T-13 18 kg 20 kg 
-2 1,7 2,89 

2 T-11 14 kg 17 kg 
-3 0,7 0,49 

3 T-12 13 kg 15 kg 
-2 1,7 2,89 

4 T-06 12 kg 15 kg 
-3 0,7 0,49 

5 T-05 11 kg 15 kg 
-4 -0,3 0,09 

6 T-19 10 kg 11 kg 
-1 2,7 7,29 

7 T-09 10 kg 20 kg 
-4 -0,3 0,09 

8 T-18 7 kg 10 kg 
-3 0,7 0,49 

9 T-10 7 kg 12 kg 
-5 -1,3 1,69 

10 T-16 6 kg 10 kg 
-10 -6,3 39,69 

Jumlah 
 108 145 -37  56,1 

 
No 

No Tes Xa Xb 
D 

(Xa-Xb) 
d  

(D-Md) 
d2 
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Terhadap Hasil Pre test dan Post test Kelompok Eksperimen II 

 

  =
  

 
= 
−  

1 
=  −    

 

t = 
  

√
   

 (   )

= 
−   

√   1
  

= 
    

√    2
= 
   

     
= -3,914 

 

thitung = -3,914 > ttabel = 2,262 ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara data pre 

test dengan data post test pada kelompok eksperimen II, dengan demikian dapat 

disimpulkan ada pengaruh latihan Free Weight Bench Press terhadap kekuatan otot 

lengan. 

Lampiran 13 

 

1 T-01 16 kg 18 kg 
-2 1,3 1,69 

2 T-20 15 kg 17 kg 
-2 1,3 1,69 

3 T-17 13 kg 14 kg 
-1 2,3 5,29 

4 T-15 13 kg 13 kg 
0 3,3 10,89 

5 T-14 11 kg 14 kg 
-3 0,3 0,09 

6 T-03 10 kg 19 kg 
-9 -5,7 32,49 

7 T-08 8 kg 11 kg 
-2 1,3 1,69 

8 T-07 8 kg 14 kg 
-6 -2,7 7,29 

9 T-02 6 kg 9 kg 
-3 0,3 0,09 

10 T-04 6 kg 10 kg 
-5 -1,7 2,89 

Jumlah 
106 139 -33 

 64,1 
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Lampiran 14 
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Saat Pengarahan 

 

 

 

 

Sampel Saat Melakukan Pre-Test 
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Latihan Free Weight Bench Press 
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Latihan Machine Bench Press 
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Sampel Pada Saat Post-Test 
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Sampel Pada Saat Post-Test 

 




