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SARI 

 
Dwi Frasilianto, 2008. Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai, Otot Lengan dan 

Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Jumping service Dalam 
Permainan Bola Voli pada Pemain Klub IVOKAS Kabupaten Semarang 
Tahun 2009. 

 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah ada sumbangan 

daya ledak otot tungkai terhadap hasil jumping service  dalam permainan bola voli 
?, 2) Apakah ada sumbangan daya ledak otot lengan terhadap hasil jumping 
service dalam permainan bola voli ?, 3) Apakah ada sumbangan kelentukan 
pergelangan tangan terhadap hasil  jumping service dalam permainan bola voli ?, 
4)Apakah ada sumbangan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai,    
kekuatan otot lengan, dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil jumping 
service dalam permainan bola voli ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui : 1) Sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil jumping 
service dalam permainan bola voli, 2) Sumbangan daya ledak otot lengan terhadap 
hasil jumping service dalam permainan bola voli, 3) Sumbangan kelentukan 
pergelangan tangan terhadap hasil jumping service dalam permainan bola voli, 
dan 4) Sumbangan daya ledak otot tungkai, otot lengan, dan kelentukan 
pergelangan tangan terhadap hasil jumping service dalam permainan bola voli. 

Populasi penelitian ini semua pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang 
tahun 2009 yang berjumlah 14 orang. Pengambilan sampel penelitian dengan 
teknik total sampling sehingga seluruh populasi yang berjumlah 14 orang 
dijadikan sampel penelitian. Variabel dalam penelitian ini yaitu daya ledak otot 
tungkai, daya ledak otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan sebagai  
variabel bebas serta hasil jump service sebagai variabel terikat. Metode 
pengumpulan data menggunakan survei dengan teknik tes dan pengukuran. 
Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik regresi 
sederhana dan ganda. 

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil : 1) Ada sumbangan daya ledak 
otot tungkai terhadap hasil jump service dengan besarnya sumbangan tersebut 
32,0%, 2) Ada sumbangan daya ledak otot lengan terhadap hasil jump service 
dengan besarnya sumbangan tersebut 37,7%, 3) Ada sumbangan kelentukan 
pergelangan tangan terhadap hasil jump service dengan besarnya sumbangan 
tersebut 33,8%, 4) secara bersama-sama ada sumbangan daya ledak otot tungkai, 
daya ledak otot lengan, dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil jump 
service dengan sebesar sumbangan tersebut 55,2%. 

Mengacu dari hasil penelitian dimana baik secara sendiri-sendiri maupun 
secara bersama-sama daya ledak otot tungkai, daya ledak otot lengan, dan 
kelentukan pergelangan tangan memberikan sumbangan yang berarti terhadap 
hasil jump service, maka penulis dapat mengajukan saran antara lain: 1) Pelatih di 
klub IVOKAS Kabapaten Semarang selain memberikan latihan teknik dasar jump 
service juga perlu memberikan latihan peningkatan daya ledak otot lengan, daya 
ledak otot tungkai dan kelentukan pergelangan tangan secara terprogram dan 
terencana, dan 2) Bagi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian sejenis, 
sebaiknya menambahkan variabel lain yang diduga turut memberikan sumbangan 
terhadap hasil jump service agar diperoleh informasi yang semakin lengkap terkait 
berbagai komponen kondisi fisik yang diperlukan dalam pelaksanaan jump 
service. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Permainan bola voli merupakan salah satu cabang olahraga permainan 

yang dimainka oleh dua tim dimana setiap timnya beranggotakan dua sampai 

enam pemain dalam suatu lapangan yang berukuran 30 kaki persegi (9 meter 

persegi) bagi setiap tim,dan kedua tim di batasi dengan net. Pada awalnya ide 

dasar permainan bola voli adalah memasukkan bola ke daerah lawan dengan 

melewati net dan berusaha memenangkan suatu permainan dengan mematikan 

bola itu ke daerah lawan (M. Yunus, 1992:1). 

Tujuan utama dalam permainan ini adalah memukul bola ke arah bidang 

lapangan lawan sedemikian rupa sehingga lawan tidak dapat mengembalikan 

bola.Hal ini biasanya dapat di capai lewat kombinasi tiga sentuhan yang terdiri 

dari operan lengan depan kepada pengumpan yang selanjutnya di berikan kepada 

penyerang,dan sebuah spike yang di arahkan ke bidang lapangan lawan. Sebagai 

aturan dasar,bola voli boleh di pantulkan dengan bagian badan, dari pinggang ke 

atas.Pada dasarnya permainan ini merupakan permainan tim atau beregu 

meskipun sekarang sudah di kembangkan permainan voli dua lawan dua atau satu 

lawan satu yang lebih mangarah pada tujuan rekreasi seperti voli pantai yang 

berkembang akhir-akhir ini (M. Yunus,1992:1). 

Saat ini permainan bola voli sudah berkembang menjadi salah satu cabang 

olahraga yang menempati urutan ke dua yang paling di gemari di dunia. 

Permainan ini bisa dilakukan oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-
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anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan, masyarakat desa maupun 

kota. 

Bola voli sebagai olahraga prestasi menuntut pemainnya memiliki 

berbagai kemampuan yang dapat menunjang prestasinya. Menurut M. Sajoto 

(1995:7) apabila seseorang ingin mencapai sesuatu prestasi optimal perlu dimiliki 

empat macam kelengkapan yang meliputi: (1) pengembangan fisik, (2) 

pengembangan tehnik, (3) pengembangan mental, (4) kematangan juara.  

Dari berbagai syarat kelengkapan yang harus dimiliki oleh seorang pemain 

bola voli yang baik tersebut di atas, penguasaan tehnik dasar permainan bola voli 

merupakan komponen yang utama yang perlu dikembangkan, sebab permainan 

bola voli adalah permainan tempo yang cepat, sehingga waktu bola untuk 

dimainkan sangat terbatas dan bila tidak dikuasai tehnik dasar yang sempurna 

akan dimungkinkan kesalahan-kesalahan tehnik yang lebih besar.  

Servis merupakan salah satu tehnik dalam permainan bola voli. Pada 

mulanya servis hanya merupakan pukulan awal untuk dimulainya suatu 

permainan, tetapi jika ditinjau dari sudut taktik sudah merupakan suatu serangan 

awal untuk diperoleh nilai agar suatu regu berhasil diraih kemenangan (M. Yunus, 

1992:68-69). Pendapat serupa juga dinyatakan Beutelstahl (1986:9), bahwa 

mulanya servis hanya dipandang sebagai pukulan permulaan saja, cara melempar 

bola untuk memulai permainan. Tetapi servis saat kemudian berkembangan 

menjadi suatu senjata yang ampuh untuk menyerang. Servis adalah pukulan bola 

yang dilakukan dari daerah belakang garis lapangan melalui net ke daerah lawan. 

Pukulan servis dilakukan pada permulaan dan setelah terjadinya suatu kesalahan. 
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Sunardi (1993:114), menyatakan bahwa pukulan servis dapat berupa serangan bila 

bola dipukul dengan keras dan terarah.  

Servis harus dilakukan dengan baik dan sempurna oleh semua pemain, 

karena kesalahan pemain mengakibatkan pertambahan angka dari lawan dan 

uniknya lagi setiap pemain harus melakukan servis ini. Demikian pentingnya 

kedudukan servis dalam permainan bola voli, maka tehnik dasar servis harus 

dikuasai dengan baik. Servis dilakukan dari daerah servis dibelakang garis 

lapangan sepanjang sembilan meter . Mula-mula servis hanya berperan sebagai 

pelayan saja untuk memulai , tetapi dewasa ini servis bisa merupakan serangan 

awal untuk dapat nilai agar suatu regu memperoleh kemenangan (M. Yunus, 

1992:69). Oleh karena itu servis harus keras dan terarah dengan tujuan agar tidak 

mudah diterima oleh lawan yang berarti pihak pemegang servis mendapatkan 

angka. 

 Servis ada bermacan-macam, dimana masing-masing memiliki nama, sifat 

dan tehnik sendiri-sendiri. Pada dasarnya ada dua macam pukulan servis yang di 

kenal dan sering dimainkan adalah: 1) servis tangan bawah atau underhand servis. 

Servis ini adalah pukulan dari bawah. Jenis pukulan ini adalah pukulan yang 

mudah, sederhana dan cocok (Sunardi, 1993:115), 2) servis atas adalah pukulan 

dari atas kepala. Pukulan servis atas ada tiga macam yaitu floating service (servis 

mengapung) Overhand round servis, hous service (hook servis) disebut juga 

servis cekis, dan jumping service (M. Yunus, 1992:69-71) 

Penguasaan tehnik secara sempurna dapat dicapai dengan melakukan 

latihan-latihan kontinyu dan menggunakan latihan yang baik. Penguasaan tehnik 

dasar sebagai salah satu penunjang keberhasilan permainan bola voli sangat di 
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pengaruhi oleh unsur lain yaitu unsur kondisi fisik. Komponen fisik yang 

diperlukan dalam servis bola voli adalah kekuatan, ketepatan, daya tahan, 

keseimbangan dan koordinasi. Komponen fisik tersebut masing-masing 

mempunyai peranan yang berbeda (Agus Margono, 1993:174).  

Sebagaimana halnya dalam pelaksanaan jump service di mana dalam 

pelaksanaannya pemain harus mampu melompat yang setinggi-tingginya dan 

memukul bola yang keras dan menukik tajam kebidang permainan lawan sangat 

memerlukan komponen kondisi fisik berupa daya ledak otot tungkai, daya ledak 

otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan yang tinggi. 

Klub IVOKAS (Ikatan Voli Kabupaten Semarang) merupakan klub bola 

voli binaan dari Pemda Kabupaten Semarang. Oleh Kebupaten  Semarang Klub 

IVOKAS ini dimaksudkan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi bibit-bibit 

pemain bola voli yang ada di Kabupaten Semarang yang pesertanya merupakan 

pemain-pemain pemula yang memiliki prestasi menonjol di bidang bola voli yang 

dijaring dari beberapa SMA/SMK yang ada di Kabupaten Semarang. 

Berdasarkan pengamatan peneliti saat klub IVOKAS Kabupaten Semarang 

melakukan kegiatan latihan maupun saat mengikuti pertandingan, jarang sekali 

pemain-pemainnya melakukan jump service dan sesekali jump service yang 

dilakukan oleh pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang itupun hasilnya masih 

kurang memuaskan karena pukulan jump service  masih lemah ataupun masih 

kurang tajam sehingga tidak dapat dijadikan sebagai senjata andalan dalam 

memulai serangan dari bola service. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul : ”Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai, Otot Lengan dan 

Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Jumping service dalam Permainan Bola 

Voli pada Pemain Klub IVOKAS Kabupaten Semarang Tahun 2009”. 

 

1.2 Permasalahan  

Dalam suatu penelitian terdapat suatu permasalahan yang perlu untuk 

diteliti, dianalisis  dan diusahakan pemecahannya. Setelah memperhatikan uraian 

diatas penulis merumuskan masalah penelitian ini penulis membatasi 

permasalahan pada hasil hasil jumping service dengan hubungannya kekuatan  

otot tungkai, kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Berapa besar sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil jumping 

service  dalam permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten 

Semarang tahun 2009 ? 

2. Berapa besar sumbangan daya ledak otot lengan terhadap hasil jumping 

service dalam permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten 

Semarang tahun 2009 ? 

3. Berapa besar sumbangan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil  

jumping service dalam permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS 

Kabupaten Semarang tahun 2009 ? 

4. Berapa besar sumbangan antara kekuatan otot tungkai, daya ledak otot 

lengan, dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil jumping sservice 
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dalam permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang 

tahun 2009 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui : 

1. Sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil jumping service dalam 

permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 

2009. 

2. Sumbangan daya ledak otot lengan terhadap hasil jumping service dalam 

permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 

2009. 

3. Sumbangan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil jumping service 

dalam permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang 

tahun 2009. 

4. Sumbangan antara daya ledak otot tungkai, daya ledak otot lengan, dan 

kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil jumping service dalam 

permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 

2009. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran mengenai istilah-istilah yang 

terdapat dalam tema skripsi dan permasalahan yang dibicarakan tidak meluas atau 
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menyimpang dari tujuan penelitian maka penulis memberikan penegasan istilah 

yang meliputi : 

1.4.1 Sumbangan   

Sumbangan menurut W.J.S Poerwadarminto (1976:12) adalah : 1) 

pemberian sebagai bantuan, 2) bantuan, 3) sokongan. Sokongan atau bantuan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah sokongan atau bantuan daya ledak otot 

tungkai, kekuatan otot lengan, dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil 

jump service. 

1.4.2 Daya Ledak Otot Tungkai. 

Menurut  M. Sajoto (1995:8) daya ledak adalah komponen kondisi fisik 

yang menyangkutkan masalah kemampuan seseorang pada saat menggunakan 

otot-ototnya, menerima beban pada waktu kerja tertentu. Tungkai adalah anggota 

gerak bawah yang terdiri dari : femoris (tulang paha), patela (tulang tempurung), 

tibia (tulang kering), tarsalia (tulang pergelangan kaki), metatarsus (telapak 

kaki), falang (tulang jari kaki) (Syaifuddin, 1997:34). 

Daya ledak otot tungkai dalam penelitian ini adalah kemampuan dalam 

menghasilkan tinggi lompatan secara maksimal pada saat melakukan jump  

service.  

1.4.3 Daya Ledak  Otot Lengan 

Daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya (M.Sajoto, 

1995:8). Yang dimaksud daya ledak otot lengan dalam penelitian ini adalah 
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kemampuan otot lengan yang kuat dan cepat dalam memukul bola voli pada 

pelaksanaan jumping servis.  

1.4.4 Kelentukan Pergelangan Tangan 

Kelentukan atau flexibility adalah efektifitas seseorang dalam penyesuaian 

dirinya untuk melakukan segala aktifitas tubuh dengan penguluran seluas-luasnya, 

terutama otot-otot, ligamen di sekitar persendian (M. Sajoto, 1995:9). Pergelangan 

tangan adalah termasuk anggota gerak atas (ekstremitas superior) terdiri dari : 

carpalia (tulang pergelangan tangan), metacarpalia (tulang telapak tangan), 

phalanges (tulang jari-jari tangan). Yang dimaksud dengan kelentukan 

pergelangan tangan dalam rancangan skripsi ini efektifitas seseorang untuk 

melakukan aktifitas tubuh dengan penguluran seluas-luasnya, terutama otot-otot, 

ligamen-ligamen. 

1.4.5 Hasil 

Hasil berarti sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) 

oleh usaha, dan yang dapat diartikan juga dengan berhasil (WJS. Purwadarminta, 

1983:348). Hasil disini adalah keberhasilan dalam memasukkan bola ke arah 

sasaran yang diharapkan.  

1.4.6 Jumping service. 

Jumping service adalah pukulan pertama dalam penyerangan dalam usaha 

mencapai kemenangan. Untuk mencapai keberhasilan yang gemilang dalam 

melakukan service ini diperlukan raihan yang tinggi dan kemampuan meloncat 

yang tinggi (M.Yunus,1992:72). 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

informasi dan kajian mengenai tehnik-tehnik dalam permainan bola voli terutama 

masukan bagi para pelatih dalam menyusun progam latihan khususnya dalam hal 

tehnik gerakan service pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 

2009. 

Dalam kajian penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dalam menentukan tehnik yang baik yang dapat digunakan dalam 

permainan bola voli karena dalam dunia olahraga pengembangan tehnik-tehnik 

baru akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan dan pengembangan 

permainan dalam rangka peningkatan prestasi olahraga sekaligus sebagai bahan 

pertimbangan bagi para peneliti untuk mengadakan penelitian lanjutan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Tinjauan Olahraga Bola Voli   

Bola voli merupakan permainan diatas lapangan persegi empat yang 

lebarnya 900 cm dan panjangnya 1800 cm, dibatasi oleh garis selebar 5 cm. di 

tengah-tengahnya dipasang jaring/jala yang lebarnya 900 cm, terbentang kuat dan 

mendaki sampai pada ketinggian 243 cm dari bawah untuk anak-laki-laki dan 233 

cm untuk anak perempuan. Dalam permainan bola voli ada 6 pemain, tiga di 

belakang dari pertengahan lapangan dan sisanya berada di depan.  Bola voli yang 

resmi adalah bola yang mempunyai 12 tali kulit atau peti getah disamping daun 

getah (karet) dipompa dengan tekanan 7 pon (Bonnie Robinson, 1993:12). 

Permainan bola voli merupakan cabang olahraga yang dapat dimainkan 

oleh anak-anak sampai orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti 

yang dikemukakan oleh M. Yunus (1992:1) bahwa permainan bola voli dapat 

dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, dari anak-anak sampai orang dewasa, 

laki-laki maupun perempuan, baik masyarakat kota sampai pada masyarakat desa.  

Bola voli menjadi cabang olahraga permainan yang sangat menyenangkan 

karena dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi yang mungkin timbul di 

dalamnya, dan dapat dimainkan dengan jumlah pemain yang bervariasi  

permainan dengan jumlah 6 orang yang biasa digunakan. Bola voli dapat 

dimainkan dan dinikmati berbagai usia dan tingkat hasil.  
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Sebagai olahraga yang sering dipertandingkan, bola voli dapat dimainkan 

di lapangan terbuka (out door) maupun di lapangan tertutup (indoor). Karena 

makin berkembangnya olahraga ini, bola voli dapat dimainkan di pantai yang kita 

kenal dengan bola voli pantai.  

Pada awalnya ide dasar permainan bola voli adalah memasukan bola ke 

daerah lawan melewati suatu rintangan berupa tali atau net dan berusaha 

memenangkan permainan dengan mematikan bola itu di daerah lawan.  Memvoli 

artinya memainkan/memantulkan bola sebelum bola jatuh atau sebelum 

menyentuh lantai. 

Peraturan permainan bola voli yang digunakan  saat ini adalah sesuai 

dengan peraturan internasional yang disusun oleh Leo Rolex pengurus pusat,  

PBVSI, edisi 2001:2, bahwa permainan bola voli adalah olahraga beregu, 

dimainkan dua regu di setiap lapangan dengan dipisahkan oleh net. Tujuan dari 

pertandingan adalah melewatkan bola di atas net agar dapat jatuh menyentuh 

lantai daerah lawan dan mencegah dengan upaya agar bola yang sama 

(dilewatkan) tidak tersentuh lantai dalam lapangan sendiri. Regu dapat dimainkan 

tiga kali pantulan untuk dikembalikan bola itu (kecuali dalam perkenaan 

bendungan). Bola dinyatakan dalam permainan dengan satu rally, pukulan bola 

oleh sever melewati di atas net ke daerah lawan. Permainan bola di udara (rally) 

berlangsung secara teratur sampai bola tersebut tersentuh lantai atau bola keluar 

atau satu regu mengembalikan bola secara sempurna. Dalam permainan bola voli 

hanya regu yang menang satu rally permainan diperoleh satu angka, hingga salah 

satu regu menang dalam pertandingan dengan terlebih dahulu dikumpulkan 

minimal dua puluh lima angka dan untuk set penentuan lima belas angka. 
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2.1.2 Tehnik 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 dikemukakan oleh Suharno HP (1985:12) 

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

penguasaan tehnik–tehnik dasar secara sempurna dan baik. Tehnik dasar dalam 

permainan bola voli adalah suatu proses melahirkan keaktifan jasmani dan 

pembuktian suatu praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas 

yang pasti dalam permainan bola voli”. Tehnik dasar dalam permainan bola voli 

dapat diartikan sebagai cara yang mendasar yang efektif dan efisien sesuai dengan 

peraturan permainan yang berlaku untuk mencapai hasil yang optimal.  

Seperti cabang olahraga yang lain, permainan bola voli memerlukan tehnik 

dasar yang harus dikuasai dengan baik dan benar. Tehnik adalah proses 

melahirkan dan pembuktian dalam praktek dengan sebaik mungkin untuk 

menyelesaikan tugas yang pasti dalam permainan bola voli.. Tehnik dasar adalah 

cara melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efesien 

sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai hasil yang optimal (M. 

Yunus, 1992:68). Sedangkan yang dimaksud dengan tehnik dasar permainan bola 

voli adalah suatu proses melahirkan keaktifan jasmani dan pembuktian suatu 

praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam 

cabang permainan bola voli (Suharno HP, 1985:14).  

Tehnik dasar bola voli harus dipelajari terlebih dahulu guna pengembangan mutu 

prestasi pembinaan bola voli. Penguasaan tehnik dasar bola voli merupakan salah 
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satu unsur yang turut menentukan menang atau kalahnya suatu regu dalam 

permainan disamping unsur-unsur kondisi fisik dan mental (Suharno HP, 

1985:15). Tehnik dasar tersebut harus benar-benar dikuasai terlebih dahulu, 

sehingga dapat mengembangkan mutu permainan. Namun keterampilan tehnik 

saja belum dapat mengembangkan permainan untuk penguasaan tehnik yang 

benar perlu diterapkan suatu taktik. Taktik adalah suatu siasat yang diperlukan 

dalam  bola voli untuk mencari kemenangan secara sportif. Jadi untuk dapat 

mengembangkan dan memenangkan suatu  diperlukan tehnik dan taktik yang 

benar. Tehnik dasar permainan bola voli selalu berkembang sesuai dengan 

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

tehnik-tehnik dalam permainan bola voli meliputi: (1) servis, (2) pas, (3) umpan, 

(4) smas, dan (5) bendungan (M. Yunus, 1992:68). Lebih lanjut berikut ini 

dijelaskan secara mendalam tentang tehnik-tehnik dasar permainan bola voli 

tersebut. 

2.1.2.1 Service 

Menurut M. Yunus (1992:68-69), servis merupakan salah satu tehnik dalam 

permainan bola voli yang hanya merupakan pukulan awal untuk dimulainya suatu 

permainan, tetapi jika ditinjau dari sudut taktik sudah merupakan suatu serangan 

awal untuk diperoleh nilai agar suatu regu berhasil diraih kemenangan. Pendapat 

serupa juga dinyatakan Beutelstahl (1986:9), bahwa mulanya servis hanya 

dipandang sebagai pukulan permulaan saja, cara melempar bola untuk memulai 

permainan.  
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Tetapi servis kemudian berkembangan menjadi suatu senjata yang ampuh 

untuk menyerang. Servis adalah pukulan bola yang dilakukan dari daerah 

belakang garis lapangan melalui net ke daerah lawan. Pukulan servis dilakukan 

pada permulaan dan setelah terjadinya suatu kesalahan. Sunardi (1993:114), 

menyatakan bahwa pukulan servis dapat berupa serangan bila bola dipukul 

dengan keras dan terarah.  

2.1.2.2 Passing 

Menurut Suharno HP (1985:29), passing dalam permainan bola voli 

adalah usaha maupun upaya seorang pemain dengan menggunakan suatu tehnik 

tertentu yang tujuannya adalah mengoperkan bola yang dimainkannya itu kepada 

teman seregunya untuk dimainkan di lapangan sendiri. 

Dapat disimpulkan bahwa passing adalah awal sentuhan bola dan 

merupakan usaha seorang pemain untuk memainkan bola yang datang pada 

daerahnya dengan mempergunakan cara tertentu, untuk dimainkan oleh teman 

seregunya yang biasanya adalah pengumpan untuk diumpankan kepada smasher 

sebagai serangan ke regu lawan. 

2.1.2.3 Umpan (Set-up) 

Umpan adalah menyajikan bola kepada teman dalam satu regu, yang kemudian 

diharapkan bola tersebut dapat diserangkan ke daerah lawan dalam bentuk smash. 

Tehnik mengumpan pada dasarnya sama dengan tehnik passing. Letak 

perbedaannya hanya pada tujuan dan kurve jalannya bola. Umpan yang baik harus 

memenuhi beberapa persyaratan, yakni : 

1. Bola harus melambung di atas jaring dengan tenang di daerah serang lapangan 

sendiri. 
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2. Bola harus berada di atas jaring jaring dengan ketinggian yang cukup agar 

dapat di smash oleh Smasher. 

3. Jarak umpan dengan net sesuai dengan tipe serangan yang diinginkan. Pada 

umpan normal jarak bola dengan net berkisar 20-50 cm  

(Suharno HP (1985:31).  

2.1.2.4 Smash/Spike 

Smash adalah tindakan memukul bola yang lurus ke bawah sehingga bola 

akan bergerak dengan cepat dan menukik melewati atas jaring menuju ke 

lapangan lawan dan akan sulit menerimanya. Pengusaan tehnik dasar smash dalam 

permainan bola voli sangat penting, keberhasilan suatu regu dalam memenangkan  

bola voli banyak ditentukan oleh smash. Sebab smash merupakan cara termudah 

untuk memenangkan angka, seperti yang dikemukakan Dieter Beutelstahl 

(1986:23), kalau pemain hendak memenangkan  bola voli, mereka harus meguasai 

tehnik smash yang sempurna. Dalam permainan bola voli smash berguna sebagai 

alat penyerangan yang paling mematikan seperti yang dikatakan oheh M. Yunus 

(1992:108), smash merupakan pukulan yang utama dalam penyerangan dalam 

usaha mencapai kemenangan. Oleh karena itu setiap pemain dalam satu team 

harus benar-benar mengusai smash dengan baik, karena smash merupakan 

serangan utama. 

2.1.2.5 Bendungan/block  

Block dalam bola voli dipergunakan untuk membendung serangan lawan 

yang keras dan cepat yang cukup sulit diterima dengan passing (M. Mariyanto, 

1993:182). Ada beberapa teknik dasar block yang ada dalam permainan bola voli. 

menurut M. Mariyanto (1993:182), teknik dasar bock dalam bola voli dapat ada 
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tiga macam, yaitu block tunggal (one-man block), block dua orang (two-man 

block), dan block tiga orang (three-man block). Sedangkan menurut Suharno, HP. 

(1981:70), teknik dasar block dalam permainan bola voli ada dua macam, yaitu: 

block tunggal dan block berkawan.  

Dari kelima tehnik tersebut di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian 

tentang service sebab dewasa ini servis bukan sekedar tanda dimulainya  tetapi 

juga telah menjadi suatu serangan yang pertana kali bagi suatu regu.  

 

2.1.3 Tehnik Dasar Service 

Dalam permainan bola voli, servis merupakan suatu pukulan yang 

digunakan untuk memulai  setelah bola mati. Servis yang cepat, keras dan terarah 

dapat dijadikan sebagai senjata yang ampuh dalam melakukan serangan yang 

pertama. Sehingga pukulan servis dapat memberikan manfaat yang cukup besar 

dalam menghasilkan point atau angka di dalam permainan. Dan tidak jarang 

bahwa servis yang terarah akan mendapatkan kemenangan dalam.  

Menurut (M. Yunus,1992:69) ”servis adalah pukulan pembukaan untuk 

memulai suatu permainan”. Pada awalnya servis hanya sekedar pemberian bola 

kepada lawan dan setelah bola di terima lawan mulailah permainan yang 

sebenarnya. Tetapi perkembangan kemudian ternyata service juga berupa 

serangan.  

Ditinjau dari sudut taktik servis sudah merupakan suatu serangan awal 

untuk diperoleh nilai agar suatu regu berhasil diraih kemenangan (M. Yunus, 

1992:68-69). Pendapat serupa juga dinyatakan Beutelstahl (1986:9), bahwa 

mulanya servis hanya dipandang sebagai pukulan permulaan saja, cara melempar 
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bola untuk memulai permainan. Tetapi servis saat kemudian berkembangan 

menjadi suatu senjata yang ampuh untuk menyerang. Servis adalah pukulan bola 

yang dilakukan dari daerah belakang garis lapangan melalui net ke daerah lawan. 

Pukulan servis dilakukan pada permulaan dan setelah terjadinya suatu kesalahan. 

Sunardi (1993:114), menyatakan bahwa pukulan servis dapat berupa serangan bila 

bola dipukul dengan keras dan terarah.  

Mengingat begitu pentingnya servis dalam permainan bola voli saat ini 

khususnya sejak diberlakukan sistem  relly point, maka servis harus dilakukan 

dengan baik dan sempurna oleh semua pemain, karena kesalahan pemain 

mengakibatkan pertambahan angka dari lawan dan uniknya lagi setiap pemain 

harus melakukan servis ini. Oleh karena itu servis harus keras dan terarah dengan 

tujuan agar tidak diterima oleh lawan yang berarti pihak pemegang servis 

mendapatkan angka. 

Servis ada bermacan-macam, di mana masing-masing memiliki nama, sifat 

dan tehnik sendiri-sendiri. Bertolak dari pentingnya kedudukan service diciptakan 

bermacam-macam tehnik dan variasi sevice. Menurut M. Yunus (1992:69-71), 

tehnik dasar servis dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 1) Service tangan 

bawah (underhand service) terdiri dari : back spin, oud side spin, in side spin, 

cutting underhand service, dan floating underhand, 2) servis dari samping (side 

arm service) terdiri dari : cutiing side arm servis dan floating side arm servis, dan 

3) servis dari atas (Overhead service) terdiri dari : tennis service, floating servic, 

slide floating overhand servis (overhand change up service), jumping service, 

overhand round hause service (hookservice atau cekis service), dan honggaria 
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overhand service. Menurut putaran bola servis dapat dibedakan menjadi : top 

spin,back spin, in side spin, out side spin dan fload 

Sesuai dengan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa service 

pada permainan bola voli sekarang ini tidak hanya pukulan pembukaan untuk 

memulai suatu permainan, melainkan serangan awal untuk mendapatkan poin. 

Maka di ciptakan tehnik dan variasi service, dan salah satu service yang cocok 

untuk itu adalah jumping service. 

 

2.1.4 Tehnik Dasar Jump Service 

Jumping service memiliki banyak keuntungan, disamping jalannya bola 

keras, arah bola juga tajam sehingga menyerupai smash. Pelaksanaan dari 

Jumping service  dalam permainan bola voli dilakukan dalam tiga gerakan        

yaitu. 

1. Sikap Permulaan : 

Berdiri di daerah servis dekat garis belakang menghadap ke net, kedua tangan 

memegang bola. 

2. Gerak-an Pelaksanaan 

Lambungkan bola setinggi lebih kurang 3 meter agak di depan badan, 

kemudian badan merendah dengan menekuk lutut untuk melakukan awalan 

melompat setinggi mungkin kemudian bola dipukul setinggi mungkin seperti 

gerakan smash. Lecutkan pergelangan tangan secepat-cepatnya sehingga 

menghasilkan pukulan topspin yang tinggi agar bola secepat mungkin turun ke 

daerah lapangan lawan(M. Yunus,1992:71). 
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3. Gerak Lanjutan : 

Setelah melakukan pukulan dengan meraih bola setinggi-tingginya pada saat 

melayang di udara, langsung mendarat di dalam lapangan dan segera 

mengambil posisi siap untuk menerima pengembalian atau serangan dari pihak 

lawan. Sebagai catatan, sewaktu melakukan awalan, tolakan kedua kaki 

berada dibelakang garis (tidak boleh menginjak garis belakang), tetapi 

pendaratan setelah memukul, boleh menginjak garis atau mendarat jauh di 

dalam lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Servis ini memerlukan 

tenaga yang besar, karena tehnik gerakannya menggunakan lompatan 

(M.Yunus,1992:71). 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2.1 

Jumping Service 
(M. Yunus, 1992:71) 

2.1.5 Kondisi Fisik 

Menurut (M. Sajoto,1995:8) kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari 

komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan 

maupun pemeliharaannya. Artinya bahwa di dalam usaha peningkatan fisik maka 

seluruh komponen tersebut harus dikembangkan, walaupun disana sini dilakukan 

dengan sistem prioritas sesuai dengan keadaan atau status tiap komponen itu dan 
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untuk keperluan apa keadaan atau status yang dibutuhkan tersebut. M. Sajoto 

(1995:33) mengatakan bahwa : "Unsur-unsur kondisi fisik harus ditingkatkan 

seoptimal mungkin bagi setiap atlet dan kekuatan merupakan unsur yang lebih 

dominan dibanding lainnya, perlu mendapat prioritas utama dalam pelaksanaan 

program latihan". Hal ini cukup beralasan karena dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kekuatan adalah dasar yang paling penting dalam 

ketrampilan gerak. Seperti yang dikatakan oleh Jenssen dkk (1984) dikutip oleh 

M. Sajoto (1995:34) mengatakan bahwa "Hampir semua keterampilan gerak yang 

cukup berat tergantung pada hasil pelaksanaan menahan beban”.  

Kondisi fisik dalam tubuh manusia terdiri dari sepuluh komponen antara 

lain : 1) kekuatan (Strength), 2) Daya tahan (endurance), 3) Daya otot (Musculus 

Power), 4) Kecepatan (Speed), 5) daya lentur (Flexibility), 6) kelincahan (agility), 

7) Keseimbangan (balance), 8) Hasil (accuracy), 9) Reaksi (Reaction) dan 10) 

Koordinasi  (coodination)  M. Sajoto  (1995:8-10). Mengingat setiap cabang 

olahraga memerlukan keadaan kondisi fisik yang berbeda, maka dalam kegiatan 

pembinaan sangat tergantung pada komponen mana yang dominan untuk cabang 

olahraga tersebut.  

Pelaksanaan jump service di mana pemain harus mampu melakukan 

lompatan yang tinggi dan memukul bola dengan keras dan tajam ke bidang 

lapangan lawan, maka ada tiga komponen kondisi fisik yang diperlukan, yaitu 

daya ledak otot tungkai, otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan. 

 

2.1.6 Daya Ledak Otot Tungkai dan Otot Lengan 

Daya ledak adalah suatu kemampuan seorang atlet mengatasi suatu 

hambatan dengan kecepatan kontraksi yang tinggi. Daya ledak diperlukan dalam 
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beberapa gerakan asiklis, misalnya gerakan pada atlet seperti melempar, 

tendangan tinggi atau tendangan jauh (Harre, 1982:16). Lebih lanjut dikaitkan 

bahwa daya ledak adalah kemampuan olahragawan untuk mengatasi tahanan 

dengan suatu kecepatan kontraksi tinggi (Harre, 1982:102). 

Daya ledak adalah kombinasi dari kecepatan maksimal dan kekuatan 

maksimal. Daya ledak ini harus ditunjukkan oleh perpindahan tubuh (dalam 

jumping service) atau benda (peluru yang ditolakkan) melintasi udara, dimana 

otot-otot harus mengeluarkan  kekuatan dengan kecepatan yang tinggi, agar dapat 

membawa tubuh atau obyek pada saat pelaksanaan gerak untuk dapat mencapai 

suatu jarak (Janssen, 1983:167). 

Daya ledak adalah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi tahanan beban dengan kekuatan dan kecepatan tinggi dalam satu 

gerakan yang utuh (Suharno HP, 1984:11). Daya ledak otot atau explosive power 

adalah kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang untuk mempergunakan 

kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya atau 

sesingkat-singkatnya. Unjuk kerja kekuatan maksimal yang dilakukan dalam 

waktu yang singkat ini tercermin seperti dalam aktivitas tendangan tinggi, tolak 

peluru, serta gerakan lain yang bersifat eksplosif. 

Daya otot (muscular power) adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan tenaga maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-

pendeknya, dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa daya ledak sama dengan 

kekuatan (force) x kecepatan (velocity) seperti dalam melompat serta gerak lain 

yang bersifat eksplosif (M. Sajoto, 1995:7-8).  
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Daya ledak otot adalah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot 

untuk mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dengan suatu gerakan 

yang utuh (HP. (1986:37).  

Daya ledak merupakan hasil perpaduan dari kekuatan pada kontraksi otot 

(Bompa, 1983: 231). Daya ledak merupakan  salah satu dari komponen gerak 

yang sangat penting untuk melakukan aktivitas yang sangat berat karena dapat 

menentukan seberapa kuat orang memukul, seberapa jauh orang melempar, 

seberapa cepat orang berlari dan lainnya. Radcliffe dan Farentinos (1985: 1-33) 

menyatakan bahwa daya ledak adalah faktor utama dalam pelaksanaan segala 

macam keterampilan gerak dalam berbagai cabang olahraga. Berdasar pada 

definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dua unsur penting yang 

menentukan kualitas daya ledak adalah kecepatan dan kekuatan. 

Upaya dalam meningkatkan daya ledak dapat dilakukan dengan cara : a) 

meningkatkan kekuatan tanpa mengabaikan kecepatan atau menitik beratkan pada 

kekuatan; b) meningkatkan kecepatan tanpa mengabaikan kekuatan tanpa menitik 

beratkan pada kecepatan; c) meningkatkan kedua-duanya sekaligus, kekuatan dan 

kecepatan dilatih secara simultan (Jessen, Schultz dan Bangertes, 1984: 17). 

Latihan kombinasi antara kekuatan dan kecepatan merupakan latihan untuk 

meniningkatkan kualitas kondisi fisik dengan tujuan utama untuk meningkatkan 

daya ledak. Latihan tersebut memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap nilai 

dinamis jika dibandingkan dengan latihan kekuatan saja. Adapun dalam 

mengembangkan daya ledak, beban latihan tidak boleh terlalu berat sehingga 
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gerakan yang dilakukan dapat berlangsung cepat dan frekuensinya banyak (Pyke, 

1980: 75). 

Menurut Syaifudin (1997:44-45) tungkai terdiri dari tungkai atas dan 

tungkai bawah. Otot-otot tungkai atas terdiri dari (otot pada paha), mempunyai 

selaput pembungkus yang sangat kuat dan diebut fasia lata yang dibagi atas 3 

golongan yaitu : 1) Otot abduktor 2) Muskulus Ekstensor (otot berkepala 4), otot 

ini merupakan otot terbesar. 3) Otot fleksor femoris, yang terdapat di bagian 

belakang paha, terdiri dari : 1) Bisep femoris (otot berkepala 2) 2) Muskulus semi 

membranosus, otot seperti selaput 3) Muskulus semi tendinosis, otot seperti urat 4) 

Muskulus Sartorius (otot penjahit). 

Otot tungkai bawah, terdiri dari : 1) Otot tulang kering depan muscullus 

tibialis anterior. 2) Muskulus ekstensor talangus longus. 3) Otot kedang jempol. 

Otot-otot yang terdapat di belakang mata kaki luar dipaut oleh ikat silang dan ikat 

melintang. 4) Urat akiles. 5) Muskulus politeus berpangkal di kondilus lateralis 

tulang paha. 6) Otot ketul jari (muskulus fleksor falangus longus) berpangkal pada 

tulang kering dan uratnya menuju telapak kaki dan melekat pada ruas jari kaki. 7) 

Otot ketul empu kaki panjang (muskulus falangus longus) berpangkal pada betis, 

uratnya melewati tulang jari. 8) Otot tulang betis belakang (posterior muskulus 

tibialis) berpangkal pada selaput antara tulang dan melekat pada pangkal tulang 

kaki. 9) Otot kedang jari bersama. Letaknya di punggung kaki. 10) Muskulus 

ekstensor falangus. 
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Gambar 2.2 

Otot-Otot Tungkai  
(Syaifudin, 1997:43) 

Lengan merupakan anggota gerak atas (extremitas superior). Tulang-

tulang extremitas superior dari proximal sampai distal adalah:tulang lengan atas 

(humerus), tulang hasta (ulna), tulang pengupil (radius), tulang pergelangan 

tangan (carpalia), tulang telapak tangan (metacarpalia), dan tulang jari-jari 

tangan (palanges) (Syaifudin, 1997:50) 

Otot-otot yang bekerja menggerakan lengan menurut Syaifudin (1997:38) 

adalah : 

Otot bahu terdiri dari: 

1) M. deltoid atau (otot segitiga), otot ini berbentuk lengkung bahu dan 

berpangkal disisi tulang selangka ujung bahu, balung tulang belikat, dan 
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diafise tulang pangkal lengan terdapat kandung lendir. Fungsinya mengangkat 

lengan sampai mendatar.  

2) M. subskapularis (otot depan tulang belikat), otot ini mulai dari depan tulang 

belikat menuju taju kecil tulang pangkal lengan, dibawahnya terdapat kandung 

lendir. Fungsinya menengahkan atau memutar tulang humerus ke dalam. 

3) M. suprasupinatus (otot depan tulang belikat), otot ini berpangkal di lekuk 

sebelah atas menuju ke taju besar tulang pangkal lengan. Fungsinya 

mengangkat lengan.  

4) M. infraspinatus (otot bawah tulang belikat), otot ini berpangkal di lekuk 

sebelah bawah balung tulang belikat, menuju taju besar tulang pangkal lengan. 

Fungsinya memutar lengan ke dalam. 

5) M. teres mayor (otot lengan bulat besar), otot ini berpangkal di siku bawah 

tulang belikat dan menuju ke taju kecil tulang pangkal lengan. Diantara otot 

lengan bulat kecil dan otot lengan besar terdapat kepala yang panjang dari 

muskulus tricep braci. Fungsinya bisa memutar lengan kedalam. 

6) M. teres minor (otot lengan belikay kecil), otot ini berpangkal di siku sebelah 

luar tulang belikat menuju taju besar tulang pangkal lengan. Fungsinya 

memutar lengan ke luar. 

Otot pangkal lengan atas terdiri dari:otot-otot ketul (fleksor) dan otot 

kedang (ekstensor). Yang meliputi : 

1) M. biceps braci (otot lengan berkepala dua), kepala yang panjang melekat 

pada sendi bahu, kepala yang pendek melekat di sebelah luar dan di sebelah 

dalam. Otot ini ke bawah menuju ketulang pengupil. Dibawah urat terdapat 
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kandung lendir. Fungsinya membengkokkan lengan bawah siku, meratakan 

hasta dan mengangkat lengan. 

2) M. bracialis (otot lengan dalam), otot ini berpangkal di bawah otot segitiga di 

tulang pangkal lengan menuju taju di pangkal tulang hasta. Fungsinya 

membengkokkan lengan bawah siku. 

3) M. kurako bracialis, otot ini berpangkal di prosesus korakoid menuju tulang 

pangkal lengan. Fungsinya mengangkat lengan. 

4)  M. tricep bracialis(otot lengan berkepala tiga), kepala luar berpangkal 

disebelah belakang tulang pangkal lengan dan menuju ke bawah kemudian 

bersatu dengan yang lain, kepala dalam dimulai sebelah dalam tulang pangkal 

lengan, kepala panjang dimulai pada tulang dibawah sendi dan ketiga-tiganya 

mempunyai sebuah urat yang melekat di olekrani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Otot-Otot Lengan Atas 
(Syaifudin, 1997:47) 
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Otot lengan bagian bawah terdiri: 

1) M. ekstensor carpiradialis longus. 

2) M. ekstensor carpiradialis brevis. 

3) M. ekstensor carpiulnaris ulnaris, ketiganya berfungsi sebagai ekstensi 

lengan.(menggerakan lengan). 

4) M. digitorum carpi radialis, fungsinya sebagai ekstensi jari tangan kecuali ibu 

jari. 

5) M. ekstensor policis longus, fungsinya sebagai ekstensi ibu jari tangan. 

6) Otot disebelah telapak tangan, fungsinya membengkokkan jari-jari tangan. 

7) M. pronator teres (otot silang hasta bulat), fungsinya menggerakkan silang 

hasta dan membengkokkan lengan bawah siku. 

Otot-otot fleksor tangan. M. palmaris longus. M. fleksor carpi radialis, M. 

flesor digitorus sublimes, fungsinya untuk fleksi jari ke dua dan kelingking. M. 

digitirum profundus, fungsinya jari 1,2,3,4. M. fleksor policis longus fungsinya 

fleksi ibu jari. 

 Otot yang bekerja memutar radialis (pronator dan supinator) terdiri 

dari:M. pronator teresequadratus, funsinya pronasi tangan, M. supinator brevis, 

fungsinya supinasi dari tangan. 
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Gambar 2.4 

Otot Lengan Bagian Bawah 
(Syaifudin, 1997:53) 

Dalam pelaksanaan jumping service pemain dituntut untuk meloncat 

kearah vertical yang tinggi dan mengayunkan lengan untuk memukul bola yang 

keras. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu didukung komponen kondisi 

fisik yang berupa daya ledak otot tungkai dan otot lengan yang besar. 

 

2.1.7 Kelentukan Pergelangan Tangan 

Menurut (Harsono,1988:163) kelentukan adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Sedangkan menurut (M.Sajoto, 

1985:8) kelentukan adalah keefektifan seseorang dalam penyesuaian dirinya untuk 
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melakukan aktifitas tubuh dengan penguluran tangan seluas-luasnya. Menurut 

Suharno HP (1986:49) kelentukan adalah suatu kemampuan dari seseorang dalam 

melaksanakan gerakan amplitudo yang luas. Kegunaan kelentukan dalam olahraga 

adalah : 1) Mempermudah dalam pelaksanaan tehnik-tehnik tinggi, 2) Mengurangi 

terjadinya cidera otot, 3) Seni gerakan tercermin dalam kelentukan yang tinggi, 4) 

Meningkatkan kelincahan dan kecepatan gerak.  

Kelentukan adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk 

melakukan segala aktivitas dengan penguluran tubuh pada bidang sendi yang luas. 

Kelentukan dipengaruhi oleh elastisitas otot otot serta dinyatakan dalam satuan 

derajat (O). Harsono (1998:163) menyatakan bahwa lentuk tidaknya seseorang 

ditentukan luas atau sempitnya ruang gerak sendi sendinya. Jadi kelentukan 

adalah kemampuan melakukaan gerakan dalam ruang gerak sendi. Kelentukan 

merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan gerak olah raga, apabila 

seseorang mengalami gerak yang kurang luas pada persendiannya dapat 

mengganggu gerakan atau menimbulkan cedera pada otot. Kelentukan sangat 

diperlukan sekali hampir disemua cabang olah raga yang banyak menuntut ruang 

gerak sendi seperti senam, loncat indah, beberapa nomor atletik, permainan 

dengan bola, anggar, gulat, dan sebagainya (Harsono, 1998:163).  

Macam-macam kelentukan menurut Suharno HP. (1986:50) antara lain: 

(1) Kelentukan umum, ialah kemampuan seseorang dalam gerak dengan 

amplitudo yang luas dimana sangat berguna dalam gerakan olahraga pada 

umumnya dan menghadapi hidup sehari-hari. Kelentukan sendi-sendi tidak 

mengganggu/ menghambat gerakan dalam olahraga apa saja dan pekerjaan umum 
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sesuai dengan situasi, (2) Kelentukan khusus, ialah kemampuan seseorang dalam 

gerak dengan amplitudo yang luas dan berseni dalam satu cabang olahraga. 

Tuntutan masing-masing cabang olahraga terhadap kelentukan sangat berbeda-

beda. Perbedaan tersebut biasanya atas dasar perbedaan teknik masing-masing 

cabang olahraga dan teknik bertanding yang digunakan. 

Kelentukan pergelangan tangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 

elastisitas otot, ligamen, tendo, umur, dan jenis kelamin. Menurut Sudjarwo 

(1993:34), faktor-faktor yang mempengaruhi adalah : 

1) Sifat elastisitas otot (ligament,tendo,dan capsula) 

2) Temperatur dingin , kelentukan kurang 

3)  Sesudah melakukan pemanasan,  massage temperature panas, kelentukan baik 

4)  Unsur psikologis : takut, bosan, dan kurang bersemangat, menyebabkan 

kelentukan kurang 

Usia muda adalah saat yang tepat untuk pengembangan kelentukan, sebab 

semakin tua kelentukan semakin menurun. Pengermbangan kelentukan dapat 

dilakukan dengan latihan-latihan secara dinamis statis, atau dengan kombinasi 

keduanya. Adapun kegunaan kelentukan dalam olahraga menurut Suharno HP 

(1986:49) adalah untuk : 

1) Mempermudah atlit dalam penguasan-pengusaan teknik-teknik tinggi 

2) Mengurangi terjadinya cedera atlit 

3) Seni gerak tercermin dalam kelentukan yang tinggi 

4) Meningkatkan kelincahan dan kelincahan gerak 

Keuntungan bagi pemain bola voli apabila memiliki kelentukan tubuh 

yang baik menurut Sudjarwo (1994:34) bahwa : 
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1) Cepat menguasai gerakan-gerakan untuk melakukan teknik atau taktik 

2) Tidak mudah mendapat kecelakaan atau cedera pada otot 

3) Gerakan-gerakan akan dilaksanakan dengan mudah sehingga tidak cepat lelah 

4) Membantu daya tahan, kecepatan, dan kelincahan. 

Masalah-masalah yang perlu diperhatikan dalam kaitannya melatih 

kelentukan adalah : 

1) Pemanasan sebelum inti latihan harus cukup 

2) Gerakan-gerakan jangan dipaksakan, sehingga menyebabkan jaringan –

jaringan otot robek atau putus 

3) Latihan harus sistematis, teratur, dan peningkatan latihan sedikit demi sedikit 

4) Latihan harus diulang-ulang, jika merasa sakit segera dihentikan 

5) Selesai latihan kelentukan perlu diimbangi latihan kekuatan 

6) Jangan memaksa atlit yang sedang muram, takut, susah untuk berlatih 

kelentukan 

7) Latihan kelentukan sebaiknya dimulai dari anak-anak pada siang hari 

Adapun macam-macam latihan yang dapat meningkatkan kelentukan 

menurut Suharno HP (1986:38) antara lain : 

1) Peregangan dinamis dilakukan dengan menggerakkan tubuh secara ritmis 

dengan gerakan memutar tubuh 

2) Peregangan statis, dalam latihan perlu mengambil sikap sedemikian sehingga 

meregangkan suatu kelompok otot tertentu dan sikap ini dipertahankan secara 

statis untuk beberapa detik 

3) Peregangan pasif, metode ini perlu melakukan sekelompok otot tertentu 

kemudian temannya membantu meregangkan otot tersebut secara perlahan-
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perlahan sampai titik fleksibilitas maksimum dan sikap ini dipertahankan 

selama kurang lebih10 detik. 

Cara-cara pengembangan kelentukan menurut Suharno HP (1986:50) 

kurang lebih antara lain: 

1) Pengembangan kelentukan dapat diterapkan bentuk-bentuk latihan dinamis 

dan statis, serta kombinasi statis dan dinamis. 

2) Bentuk-bentuk konkrit latihan kelentukan : peregangan, otot, tendo, ligamen, 

dan capsula. Penguluran, pelemasan, pengayunan organ yang membentuk 

persendiaan. 

Di dalam permainan bola voli kelentukan juga mempunyai peranan 

penting. Dengan kelentukan yang lebih baik seorang pemain bola voli akan dapat 

menempatkan bola ke arah sasaran yang diinginkan. 

 

2.1.8 Kerangka Berpikir 

2.1.8.1 Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Hasil Jumping Service 

dalam Permainan Bola Voli. 

Menurut (M. Sajoto,1995:8) daya ledak adalah kemampuan seseorang 

untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang 

sependek-pendeknya. Dalam hal ini, dapat pula dinyatakan bahwa daya ledak otot 

merupakan hasil perkalian antara kekuatan (force) dengan kecepatan (velocity).  

Pengertian otot tungkai adalah otot yang terdapat pada bagian tungkai 

mulai dari pangkal bawah ke bawah/ keseluruhan kaki. (Purwadarminto, 

1983:973) dan cara otot berkontraksi untuk menghasilkan kekuatan sangat 
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dipengaruhi oleh kemampuan otot yang menentukan macam gerakan dan gerakan 

yang dihasilkan. 

Dalam gerakan jumping service daya ledak otot tungkai merupakan 

komponen yang sangat dominan. Karena semakin besar daya ledak otot tungkai 

maka semakin besar pula tolakan ke atas saat melompat. 

2.1.8.2 Sumbangan Daya Ledak Otot Lengan terhadap Hasil Jumping Service 

dalam Permainan Bola Voli.  

Dalam jumping service, organ tubuh yang juga banyak berperan adalah 

lengan, oleh karena itu kekuatan lengan sangat penting untuk mencapai suatu 

prestasi dalam jumping servis khususnya dalam memukul bola. Service yang baik 

adalah service yang keras dan terarah, dan untuk menghasilkan service yang keras 

dibutuhkan daya ledak otot lengan secara maksimal. Berdasarkan uraian tersebut 

maka dapat di simpulkan bahwa daya ledak otot lengan bahu mempunyai 

hubungan yang positif dengan kemampuan jumping service. Dan dengan 

demikian dapat di nyatakan bahwa semakin tingi daya ledak otot lengan bahu 

seseorang,maka akan semakin tinggi pula prestasi yang akan di capai. 

Jadi pemain yang memiliki otot lengan yang kuat dan kecepatan yang 

tinggi sangat mungkin untuk dapat melakukan service dengan keras, sehingga 

diduga ada sumbangan kekuatan otot lengan terhadap hasil melakukan service. 

2.1.8.3 Sumbangan Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Hasil jumping 

service dalam Permainan Bola Voli. 

Kelentukan atau flexibility adalah efektivitas seseorang dalam penyesuaian 

dirinya untuk melakukan segala aktifitas tubuh dengan penguluran seluas-luasnya, 

terutama otot-otot, ligamen-ligamen disekitar persendian (M. Sajoto, 1995:58). 
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Pergelangan tangan adalah termasuk anggota gerak atas (extremitas superior), 

terdiri dari : carpalia (tulang pergelangan tangan), metacarpalia (tulang telapak 

tangan), phalanges (tulang jari-jari tangan). 

Dengan memperhatikan uraian di atas kelentukan pergelangan tangan 

memiliki peranan penting dalam menentukan arah sasaran jumping service dengan 

tepat.  

2.1.8.4 Sumbangan Kekuatan Otot Tungkai, Daya Ledak Otot Lengan, dan 

Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Hasil Jumping service dalam 

Permainan Bola Voli. 

Telah dikemukakan di atas banyak faktor yang memberikan pengaruh 

terhadap hasil jumping service. Dalam melakukan gerakan service jump pada 

permainan bola voli, daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan, dan 

kelentukan pergelangan tangan merupakan faktor yang memberikan pengaruh 

yang besar terhadap hasil jumping service pada permainan bola voli. 

 

2.2 Hipotesis 

Menurut Suharsimi Arikunto (1998), hipotesis dapat diartikan sebagai 

suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian,sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul. 

Berdasarkan permasalahan dan dari landasan teori yang telah dijelaskan 

tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :  

1. Ada sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil jumping service dalam 

permainan bola voli pada Pemain klub Ivokas Kabupaten Semarang tahun 

2009. 
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2. Ada sumbangan kekuatan otot lengan terhadap hasil jumping service dalam 

permainan bola voli pada Pemain klub Ivokas Kabupaten Semarang tahun 

2009. 

3. Ada sumbangan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil jumping 

service dalam permainan bola voli pada Pemain klub Ivokas Kabupaten 

Semarang tahun 2009. 

4. Ada sumbangan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai, kekuatan otot 

lengan, dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil jumping service 

dalam permainan bola voli pada Pemain klub Ivokas Kabupaten Semarang 

tahun 2009. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam melakukan suatu penelitian harus sesuai dengan metode yang telah 

dibakukan karena berbobot atau tidaknya suatu penelitian ditentukan oleh 

bagaimana cara yang digunakan dalam penelitian itu. Ada tiga persyaratan penting 

dalam mengadakan kegiatan penelitian yaitu:sistematis, berencana, dan mengikuti 

konsep ilmiah (Suharsimi Arikunto, 1998:18). 

Syarat mutlak dalam penelitian adalah metode penelitian.Di dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode  survey test dan pengukuran. Metode 

penelitian sebagaimana kita kenal sekarang memberi garis-garis yang cermat dan 

mengajukan syarat-syarat yang keras, maksudnya adalah untuk menjaga agar 

pengetahuan yang dicapai dari suatu penulisan dapat mempunyai harga ilmiah 

setinggi-tingginya. Dalam bab ini akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan 

dengan metode penelitian sebagai berikut: 

 
3.1 Populasi Penelitian  

 Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diteliti, dan 

populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikitnya 

mempunyai sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 1987:102). Pengertian tersebut 

dikandung maksud bahwa populasi adalah seluruh individu yang akan dijadikan 

obyek penelitian dan keseluruhan dari individu itu harus dimiliki paling tidak satu 

sifat yang sama. Adapun populasi penelitian ini adalah semua pemain klub 
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IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009 berjumlah 14 orang laki-laki yang 

memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu : 

1. Sama-sama pemain pada klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009 

2. Sama-sama berjenis kelamin laki-laki 

3. Memiliki usia antara 15 -1 8 tahun. 

4. Melakukan latihan di tempat yang sama dan dibawah pelatih yang sama. 

 

3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsini 

Arikunto, 1998:117). Mengenai besar kecilnya sampel dari jumlah populasi oleh 

Suharsini Arikunto (1998:117), bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 % atau lebih 

tergantung setidak-tidaknya dari : kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, 

dan biaya.  

Sesuai dengan pendapat tersebut maka dalam penelitian ini sampel yang 

digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah tehnik total sampling 

mengambil semua anggota populasi sebagai sampel penelitian. Berdasarkan 

teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini, maka seluruh pemain klub 

IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009 yang berjumlah 14 orang dijadikan 

sebagai sampel. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian populasi. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang bervariasi dan menjadi objek penelitian 

(Suharsini Arikunto, 1998:99). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu :  
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1. Variabel bebas atau X yang terdiri dari :  

a. Variabel bebas 1 atau X1 adalah daya ledak otot tungkai 

b. Variabel bebas 2 atau X2 adalah daya ledak otot lengan  

c. Variabel bebas 3 atau X3 adalah kelentukan pergelangan tangan 

2. Variabel terikat atau Y yaitu : hasil service jump. 

 
3.4 Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian non eksperimen, dengan metode 

penelitiannya adalah survey tes dan desain yang digunakan adalah “ One- shot 

case study” yaitu suatu model pendekatan yang menggunakan satu kali 

pengumpulan pada data “suatu saat” (Suharsimi Arikunto, 1998:74). One-shot 

artinya satu kali tembak, mengumpulkan data terhadap satu kelompok pada suatu 

waktu. Adapun desain penelitian seperti dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Desain penelitian 
 

 

Daya Ledak Otot 
Tungkai (X1) 

Daya Ledak Otot 
Lengan (X2) 

Hasil Jumping Service 
(Y) 

rx1y 

rx2y 

rx3y Kelentukan 
Pergelangan Tangan 

(X3) 
rx123y 
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3.5 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian merupakan faktor penting 

karena berhubungan langsung dengan data yang akan digunakan dalam penelitian. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan survey test dan  pegukuran. Menurut Suharsimi Arikunto (1998:75) 

bahwa survey adalah merupakn bagian dari studi deskriptif yang bertujuan untuk 

mencari kedudukan atau status, fenomena (gejala) dan menemukan kesamaan 

status dengan cara membandingkannya dengan standart yang sudah ditentukan. 

Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan tehnik tes dan pengukuran ,tes 

merupakan alat ukur untuk memperoleh data atau informasi. Langkah-langkah 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : semua peserta tes 

melakukan tes pengukuran daya ledak otot tungkai dengan alat vertical jump, tes 

pengukuran daya ledak otot lengan dengan alat ball medicine, dan tes pengukuran 

kelentukan pergelangan tangan dengan alat goniometer, kemudian melakukan tes 

hasil service jump di lapangan bola voli dengan benar sebanyak 10 kali. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Peranan Instrumen dalam penelitian akan banyak menentukan kualitas 

data yang diperoleh . Oleh karena itu penentuan instrumen penelitian hendaknya 

disesuaikan dengan permasalahan , tujuan penelitian dan suatu instrumen haruslah 

validitas dan reliabalitas. Instrumen pada suatu penelitian adalah alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun untuk melaksanakan penelitian 

menggunakan metode survey sedangkan untuk mengumpulkan data menggunakan 
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tehnik tes dan pengukuran. Pengambilan data dilakukan dengan mengukur daya 

ledak otot tungkai menggunakan tes vertical jump, mengukur daya ledak otot 

lengan menggunakan alat tes Medicine Ball, mengukur kelentukan pergelangan 

tangan menggunakan goniometer serta melakukan tes skill jumping service.  

Instrumen penelitian dalam penelitian ini ada 4 yaitu :  

1. Tes Pengukuran Daya Ledak Otot Tungkai. 

Untuk mengumpulkan data daya ledak otot tungkai dengan 

menggunakan papan vertical jump yang bertujuan untuk mengukur otot 

tungkai dalam meloncat kearah vertical. Alat yang di gunakan : 1). Meteran, 

2). Serbuk kapur, 3). Papan Vertikal Jump,yaitu papan selebar 30 cm setinggi 

150 cm,untuk mengukur daya ledak otot tungkai 4). Kertas dan alat tulis, 5). 

Petugas sebagai pengamat pelaksanaan penelitian dan seorang pencatat 

hasil.Untuk pelaksanaan sebagai berikut : 

a. Testte berdirri menyamping di depan dinding, dengan menjulurkan salah 

satu atangan ke atas, setinggi mungkin dengan telapak tangan menghadap 

kedinding, kedua telapak kaki tetap menyentuh lantai (tumit tidak boleh 

terangkat).Bagi yang tidak kidal yang di julurkan adalah lengan kanan dan 

yang kidal lengan sebaliknya, tinggi raihan dicatat. 

b. Testte yang dalam posisi (1) mengambil awalan untuk meloncat setinggi 

mungkin dan kemudian lengan yang menyampingi tembok berusaha 

meraih setingi mungkin. Awalan hanya dilakukan dengan mengambil 

sikap jongkok dan tidak dibenarkan mengmbil awalan dengan melangkah 

atau dengan awalan meloncat-loncat di tempat. 
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c. Setiap testte melakukan tiga kali kesempatan. Prestasi yang terbaik dan 

tiga kali loncatan yang di gunakan. 

d. Untuk mendapatkan skor adalah ”selisih antara tinggi raihan waktu 

meloncat di kurangi tinggi raihan waktu berdiri”. (Sargent di kutip M. 

Yunus.1992:195). 

2. Tes Daya Ledak Otot Lengan. 

Pengukuran daya ledak otot lengan, tujuannya untuk mengukur daya 

ledak otot lengan dengan menggunakan Medicine Ball. Pelaksanaannya 

adalah testte siap di garis batas melempar dalam posisi duduk. Posisi duduk 

dimaksudkan agar pada saat melempar medicine ball  tidak mendapat bantuan 

dorongan baik dari tubuh maupun tungkai. 

Berat medicine ball yang di gunakan adalah 2 kg. Setelah ada aba-aba 

testee melemparkan bola sejauh-jauhnya. Jarak lemparan di ukur dengan 

menggunakan alat ukur meteran dan kecepatan lemparan bola di ukur dengan 

stopwatch. Skor yang di peroleh adalah berat bola dikalikan jauhnya lemparan 

di bagi kecepatan bola. Setiap testte mendapat kesempatan dua kali lemparan 

dan akan diambil hasil yang terbaik. Prosedur tes daya ledak otot lengan 

adalah sebagai berikut: 

a. Pertama-tama sampel / testte duduk membelakangi dinding dengan 

pandangan lurus ke depan,satu tangan memegang alat bola (medicine ball). 

b. Testte menempatkan kaki pada garis 0 m, lalu melemparkan dan  

mengayunkan alat tersebut sekuat tenaga. 

c. Tes ini di lakukan dua kali, kemudian diambil yang terbaik.  
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3. Tes Kelentukan Pergelangan Tangan. 

Tes kelentuklan pergelangan tangan dengan menggunakan alat 

goniometer (Barry Nelson, 205). 

4. Tes kemampuan Jumping service. 

Untuk pelaksanaan pengambilan tes jumping servis, alat yang 

digunakan adalah tes jumping service dari AAHPER (American Associaton 

for Health, Physical Educations and Recreation Test). Untuk mendapatkan 

data hasil jumping service, populasi melakukan tes jumping service dari 

AAHPER yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan jumping service 

pemain dalam mengarahkan bola kepetak sasaran yang telah di sediakan.  

Alat yang digunakan : 1. Stopwatch, 2. Bola voli, 3. Meteran, 

4.Blangko penilaian, 5. Alat tulis, 6. Petak sasaran jumping service. Untuk 

pelaksanaan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan tes untuk hasil jumping service di lakukan sebanyak 10 kali 

oleh setiap peserta tes. 

b. Tehnik pelaksanaannya sesuai dengan peraturan permainan, semua 

pelanggaran nilainya 0. 

c. Jika bola yang di service jatuh pada garis batas antara dua atau lebih petak 

sasaran nilai tertinggi yang diambil sebagai nilai service tersebut. 

d. Nilai akhir dari setiap peserta tes adalah jumlah nilai yang diperoleh dalam 

10 kali melakukan jumping service. 
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Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar daerah sasaran service dari 

AAHPER dalam M. Yanus (1992:202). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Sasaran Service dari AAHPER   

  (M. Yunus, 1992:202) 

Keterangan: 
X : tempat servis 
1.  : Bola jatuh pada petak sasaran A, nilai 1 
2.  : Bola jatuh pada petak sasaran B, nilai 2 
3.  : Bola jatuh pada petak sasaran C, nilai 3 
4.   : Bola jatuh pada petak sasaran D, nilai 4 

 
3.7 Tehnik Analisis Data 

Analisis data adalah serangkaian pengamatan terhadap suatu variabel yang 

diambil dari data ke data dan dicatat menurut urut-urutan terjadinya serta disusun 

sebagai data statistik. Dalam penelitian ini tehnik analisis data menggunakan 

tehnik regresi dan korelasi untuk mendapatkan persamaan regresi sederhana dan 

ganda. Pelaksanaan uji hipotesis penelitian, setelah data diperoleh dari hasil 
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pengukuran selanjutnya dianalisis dengan tehnik regresi dengan program bantu 

statistik SPSS for windows release 12 (Singgih Santoso, 2002:125). 

Sebelum melakukan uji analisis dahulu dilakukan dengan sejumlah uji 

persyaratan untuk mengetahui kelayakan data. Adapun uji persyaratan tersebut 

meliputi : 

1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data yang 

akan dianalisis. Adapun uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. 

Kriteria uji jika signifikasi > 0,05 data dinyatakan normal, sebaliknya jika 

signifikasi < 0,05 data dinyatakan tidak normal. 

2) Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui seragam tidaknya 

variasi sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama dalam penelitian. Uji 

homogenitas varians dihitung dengan menggunakan uji chi square. Kriteria uji 

jika signifikasi > 0,05 data dinyatakan homogen, sebaliknya jika signifikasi < 0,05 

data dinyatakan tidak homogen. 

3) Uji Linieritas 

Uji linieritas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diperoleh linier 

atau tidak. Jika data linier, dapat dilanjutkan pada uji parametrik dengan tehnik 

regresi. Namun jika data tidak linier, digunakan uji regresi non linier. Uji linieritas 

menggunakan tehnik analisis varians untuk regresi atau uji F dengan kriteria 

pengujian yaitu jika signifikasi < 0,05 data dinyatakan linier, sebaliknya jika 

signifikasi > 0,05 data dinyatakan tidak linier. 
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4) Uji Keberartian Model Garis Regresi 

  Uji keberartian model garis regresi untuk menguji apakah data yang diperoleh 

dapat digunakan sebagai peramalan kriterium ataukah tidak. Jika data berarti, 

maka dapat digunakan sebagai peramalan, jika data tidak berarti sebagai 

konsekuensinya tidak dapat digunakan sebagai peramalan kriterium. Adapun uji 

keberartian model garis regresi menggunakan uji t dengan kriteria pengujian yaitu 

jika signifikasi < 0,05 model regresi dinyatakan berarti, sebaliknya jika signifikasi 

> 0,05 model regresi dinyatakan tidak berarti. 

5) Analisis Regresi 

Untuk pengujian keberartian regresi tunggal maupun ganda digunakan analisis 

varian untuk regresi atau uji F dengan kriteria pengujian yaitu jika signafikansi < 

0,05 data dinyatakan ada pengaruh yang signifikan dan sebaliknya jika 

signifikansi > 0,05 dinyatakan tidak pengaruh yang signifikan. 

 
3.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitaian ini adalah: 

3.8.1 Faktor kesungguhan 

Faktor kesungguhan dalam pelaksanaan penelitian dari masing-masing 

sampel tidak sama, untuk itu penulis dalam pelaksanaan tes selalu mengawasi dan 

mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan dengan melibatkan tim peneliti untuk 

mengarahkan kegiatan sampel pada tujuan yang akan dicapai.   

3.8.2 Faktor penggunaan alat 

Di dalam pelitian ini penulis menggunakan alat-alat yang telah disediakan, 

dengan harapan dapat memperlancar jalannya penelitian. Sebelum sampel diberi 
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perlakukan, terlebih dahulu penulis memberikan informasi dan contoh 

penggunaan alat-alat tersebut sehingga didalam pelaksanaan penelitian tidak 

terdapat kesalahan.  

3.8.3 Faktor pemberian materi 

Pemberian materi dalam pelaksanaan tes mempunyai peran yang besar 

dalam pencapaian hasil yang optimal. Usaha yang ditempuh agar penyampaian 

materi tes dapat diterima seluruh sampel dengan jelas, sebelum pelaksanaan tes, 

secara klasikal diberikan petunjuk penggunaan alat tes dan contoh yang benar 

penggunaan masing-masing alat tes tersebut.  

3.8.4 Faktor kemampuan sampel 

Masing-masing sampel memiliki kemampuan dasar yang berbeda, baik 

dalam penerimaan materi secara lisan maupun kemampuan dalam penggunaan 

alat tes. Untuk itu penulis selain memberikan informasi secara klasikal, secara 

individu penulis berusaha memberikan koreksi agar tes yang digunakan benar-

benar baik. 

3.8.5 Faktor kegiatan sampel diluar penelitian. 

Tujuan utama pelaksanaan penelitian ini adalah memperoleh data-data 

seakurat mungkin. Untuk menghindari adanya kegiatan sampel diluar penelitian 

yang bisa menghambat proses pengambilan data, penulis berusaha mengatasi 

dengan memilih waktu penelitian bersamaan dengan jadwal latihan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data Penelitian 

Data dari hasil tes dan pengukuran daya ledak otot tungkai, daya ledak otot 

lengan, kelentukan pergelangan tangan serta hasil jumping service pada pemain 

klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009 dapat dideskripsikan pada Tabel 

4.1 berikut ini : 

Tabel 4.1 
Deskriptif Data Hasil Penelitian 

Variabel Minimal Maksimal Rata-rata SD 

Daya ledak otot tungkai (X1) 
Daya ledak otot lengan (X2) 
Kelentukan pergelangan tangan (X3)
Hasil jumping service (Y) 

55.00
106.00
70.00
9.00

69.00 
149.00 
89.00 
30.00

63.50 
124.57 
80.71 
15.86 

4.07
12.41
6.07
6.05

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diketahui bahwa rata-rata daya ledak otot 

tungkai pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009 adalah 

63,50 dengan daya ledak otot tungkai tertinggi 69,00, terendah 55,00 dan standar 

deviasi 4,07. Rata-rata daya ledak otot lengan sebesar 124,57 dengan daya ledak 

otot lengan tertinggi 149,00, terendah 106,00 dan standar deviasi 12,41. Rata-rata 

kelentukan pergelangan tangan sebesar 80,71 dengan kelentukan pergelangan 

tangan tertinggi 89,00, terendah 70,00 dan standar deviasi 6,07. Sedangkan rata-

rata hasil jumping service sebesar 15,86 dengan hasil tertinggi 30,00, terendah 

9,00 dan standar deviasi 6,05. 
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4.1.2 Uji Prasyarat Analisis  

Prasyarat analisis regresi merupakan prosedur yang harus dilaksanakan 

dan dipenuhi, agar simpulan yang diambil dari hasil analisis regresi yang 

digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Prasayarat uji analisis regresi tersebut 

meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji linieritas dan uji keberartian model. 

4.1.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji ini menggunakan uji colmogorov 

smirnov test dengan kriteria bahwa data berdistribusi normal apabila harga 

colmogorov smirnov test mempunyai peluang kesalahan atau signifikansi lebih 

besar dari 5%. Adapun hasil perhitungan uji normalitas data daya ledak otot 

tungkai, daya ledak otot lengan, kelentukan pergelangan tangan dan hasil jumping 

service adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Data 
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Variabel Kol- Smir Z Sig. Keterangan 

Daya ledak otot tungkai (X1) 

Daya ledak otot lengan (X2) 

Kelentukan pergelangan tangan (X3)

Hasil jumping service (Y) 

0,565 

0,662 

0,438 

0,480 

0,906 

0,773 

0,991 

0,975 

N
o
r
m
a
l
N
o
r
m
a
l
N
o
r
m
a
l

Normal 
Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa harga kolmogorov-smirnov 

Z untuk variabel daya ledak otot tungkai (X1) adalah 0,565 dengan signifikansi 

sebesar 0,906, untuk variabel daya ledak otot lengan (X2) adalah 0,662 dengan 

signifikansi sebesar 0,773, untuk variabel daya ledak otot tungkai (X3) adalah 

0,438 dengan signifikansi sebesar 0,991, dan untuk variabel hasil jumping service 

(Y) adalah 0,480 dengan signifikansi 0,975. Karena harga signifikansi untuk 

variabel X1, X2, X3, dan Y lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa 

data dari keempat variabel penelitian ini berdistribusi normal. 

4.1.1.2 Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh homogen atau tidak. Uji ini menggunakan rumus chi-kuadrat dengan 

kriteria bahwa data dinyatakan homogen apabila harga χ2
 hitung memiliki 
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signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil perhitungan uji homogenitas varians data 

daya ledak otot tungkai, daya ledak otot lengan, kelentukan pergelangan tangan 

dan hasil jumping service adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 
 

 Hasil Uji Homogenitas Data 
Variabel Chi-Square Sig. Keterangan 

Daya ledak otot tungkai (X1) 

Daya ledak otot lengan (X2) 

Kelentukan pergelangan tangan (X3) 

Hasil jumping service (Y) 

2,000 

0,000 

1,429 

3,143 

0,960 

1,000 

1,000 

0,989 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas diperoleh harga Chi-Square untuk variabel 

daya ledak otot tungkai (X1) adalah 2,000 dengan signifikansi sebesar 0,960, 

untuk variabel daya ledak otot lengan (X2) adalah 0,000 dengan signifikansi 

sebesar 1,000, untuk variabel kelentukan pergelangan tangan (X3) adalah 1,429 

dengan signifikansi sebesar 1,000, dan untuk variabel hasil jumping service (Y) 

adalah 3,143 dengan signifikansi sebesar 0,989. Karena harga signifikansi untuk 

variabel X1, X2, X3 dan Y lebih besar dari 0,05, maka dapat nyatakan bahwa data 

dari keempat variabel penelitian ini homogen. 

4.1.1.3 Uji Linieritas 

Uji kelinieran atau uji linieritas adalah uji untuk mengetahui apakah antara 

prediktor (X1, X2 dan X3) memiliki hubungan yang linier atau tidak terhadap 

kriterium (Y). Uji dilakukan dengan teknik analisis varians. Kriteria uji 

dinyatakan linier jika hasil F hitung X1, X2 dan X3 memiliki signifikansi lebih kecil 



51 

 

dari batas kesalahan 5% atau 0,05. Adapun hasil uji linieritas diperoleh hasil 

seperti tercantum pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Uji Linieritas Model  
Variabel Fhitung Signifikansi Keterangan 

X1-Y 
X2-Y 
X3-Y 

5,635 
7,273 
6,122 

0,035 
0,019 
0,029 

Linier 
Linier 
Linier 

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut diperoleh 

nilai F hitung untuk data daya ledak otot 

tungkai sebesar 5,635 dengan signifikansi 

0,035, untuk daya ledak otot lengan sebesar 

7,273 dengan signifikansi 0,019 dan untuk 

kelentukan pergelangan tangan sebesar 

6,122 dengan signifikansi 0,029. Karena 

harga signifikansi dari ketiga variabel 

tersebut lebih kecil dari 0,05, berarti ketiga 

data variabel bebas tersebut membentuk 

model persamaan linier dengan data variabel 

terikat yaitu hasil jumping service. 

 

4.1.2.1 Uji Keberartian Model 

Uji keberartian model digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

antara prediktor (X1, X2 dan X3) dengan kriterium (Y) signifikan atau tidak. 

Pengujian keberartian model dilakukan menggunakan uji t dengan kriteria uji 

yaitu model regresi dinyatakan signifikan jika hasil thitung X1, X2 dan X3 memiliki 

signifikansi < 5% atau 0,05. Adapun hasil uji keberartian model diperoleh hasil 

seperti pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Keberartian Model 

Variabel thitung Signifikansi Keterangan 
X1-Y 
X2-Y 
X3-Y 

2,374 
2,697 
2,474 

0,035 
0,019 
0,029 

Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Hasil uji keberartian model pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa 

antara X1 dengan Y diperoleh thitung = 2,374 dengan signifikansi 0,035, data antara 

X2 dengan Y diperoleh thitung = 2,697 dengan signifikansi 0,019, dan data antara 

X3 dengan Y diperoleh thitung = 2,474 dengan signifikansi 0,029. Karena harga 

signifikansi dari ketiga variabel tersebut lebih kecil dari 0,05 maka dapat 

dijelaskan bahwa model regresi antara X1, X2 dan X3 dengan Y dapat dinyatakan 

signifikan. 

 

4.1.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian yang mengkaji sumbangan antara daya ledak otot 

tungkai, daya ledak otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil 

jumping service dilakukan dengan analisis regresi.  

4.1.3.1 Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Hasil Jumping Service 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan program bantu SPSS for windows 

release 12 antara data daya ledak otot tungkai (X1) dengan hasil jumping service 

(Y) diperoleh koefisien korelasi dan koefisien determinasi sebagai berikut: 
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Tabel 4.6. 
Modal Summary X1 dengan Y 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 0.565 0.320 0.263 8.58597 

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara 

daya ledak otot tungkai (X1) dengan hasil jumping service sebesar 0,565. 

Keberartian dari koefisien korelasi tersebut diuji dengan menggunakan uji r pada 

α = 5% dengan N = 14 yaitu 0,532. Karena rhitung = 0,565 > rtabel = 0,532, berarti 

koefisien korelasi (r) yang diperoleh signifikan sehingga dapat dinyatakan ada 

hubungan yang signifikan daya ledak otot tungkai dengan hasil jumping service 

pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. 

Koefisien determinasi (r2) antara daya ledak otot tungkai dengan hasil 

jumping service sebesar 0,320 atau 32,0% sehingga dapat dinyatakan bahwa ada 

sumbangan yang cukup besar antara daya ledak otot tungkai terhadap hasil 

jumping service pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. 

Bentuk sumbangan antara daya ledak otot tungkai (X1) terhadap hasil 

jumping service (Y) dapat digambarkan dengan persamaan regresi yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan program bantu SPSS for windows release 

12 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Tabel 4.7. 
Koefisien Regresi X1 dengan Y 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta     
1 (Constant) 21.735 12.126  1.792 0.098
  X1 0.565 0.238 0.565 2.374 0.035

Sumber : Analisis data penelitian 2009 
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Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa persamaan regresi antara daya 

ledak otot tungkai (X1) dengan hasil jumping service (Y) yaitu Ŷ = 21,735 + 

0,565X1. Dari persamaan regresi tersebut diperoleh gambaran yaitu setiap terjadi 

kenaikan daya ledak otot tungkai sebesar satu satuan maka hasil jumping service 

akan meningkat sebesar 0,565 satuan pada konstanta 21,735 dan sebaliknya setiap 

terjadi penurunan daya ledak otot tungkai sebesar satu satuan maka hasil jumping 

service akan menurun sebesar 0,565 satuan pada konstanta 21,735. 

4.1.3.2 Sumbangan Daya ledak otot lengan terhadap Hasil Jumping Service 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan program bantu SPSS for windows 

release 12 antara daya ledak otot lengan (X2) dengan hasil jumping service (Y) 

diperoleh koefisien korelasi dan koefisien determinasi sebagai berikut: 

Tabel 4.8 
Model Summary X2 dengan Y 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 0.614 0.377 0.325 8.21309 

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara 

daya ledak otot lengan (X2) dengan hasil jumping service sebesar 0,614. 

Keberartian dari koefisien korelasi tersebut diuji dengan menggunakan uji r pada 

α = 5% dengan N = 14 yaitu 0,532. Karena rhitung = 0,614 > rtabel = 0,532, berarti 

koefisien korelasi (r) yang diperoleh signifikan sehingga dapat dinyatakan ada 

hubungan yang signifikan daya ledak otot lengan dengan hasil jumping service 

pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. 

Koefisien determinasi (X2) antara daya ledak otot lengan terhadap hasil 

jumping service sebesar 0,377 atau 37,7% sehingga dapat dinyatakan bahwa ada 
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sumbangan yang cukup besar antara daya ledak otot lengan terhadap hasil 

jumping service pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. 

Bentuk sumbangan antara daya ledak otot lengan (X2) terhadap hasil 

jumping service (Y) dapat digambarkan dengan persamaan regresi yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan program bantu SPSS for windows release 

12 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Tabel 4.9 
Koefisien Regresi X2 dengan Y 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta     
1 (Constant) 19.283 11.600  1.662 0.122
  X2 0.614 0.228 0.614 2.697 0.019

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa persamaan regresi daya ledak 

otot lengan (X2) dengan hasil jumping service (Y) yaitu Ŷ = 19,283 + 0,614X2. 

Dari persamaan regresi tersebut maka diperoleh gambaran yaitu setiap terjadi 

kenaikan daya ledak otot lengan sebesar satu satuan maka hasil jumping service 

akan meningkat sebesar 0,614 satuan pada konstanta 19,283 dan sebaliknya setiap 

terjadi penurunan daya ledak otot lengan sebesar satu satuan maka hasil jumping 

service akan menurun sebesar 0,614 satuan pada konstanta 19,283. 

4.1.3.3 Sumbangan Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Hasil Jumping 

Service 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan program bantu SPSS for windows 

release 12 antara data kelentukan pergelangan tangan (X3) dengan hasil jumping 

service (Y) diperoleh koefisien korelasi dan koefisien determinasi sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 
Model Summary X3 dengan Y 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 0.581 0.338 0.283 8.46992 

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

antara kelentukan pergelangan tangan (X3) dengan hasil jumping service sebesar 

0,581. Keberartian dari koefisien korelasi tersebut diuji dengan menggunakan uji r 

pada α = 5% dengan N = 14 yaitu 0,532. Karena rhitung = 0,581 > rtabel = 0,532, 

berarti koefisien korelasi (r) yang diperoleh signifikan sehingga dapat dinyatakan 

ada hubungan yang signifikan antara kelentukan pergelangan tangan dengan hasil 

jumping service pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. 

Koefisien determinasi (r2) kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil 

jumping service sebesar 0,338 atau 33,8% dengan demikian dapat nyatakan bahwa 

ada sumbangan yang cukup besar antara kelentukan pergelangan tangan terhadap 

hasil jumping service pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. 

Bentuk sumbangan antara kelentukan pergelangan tangan (X3) terhadap 

hasil jumping service (Y) dapat digambarkan dengan persamaan regresi yang 

diperoleh. Berdasarkan hasil analisis menggunakan program bantu SPSS for 

windows release 12 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Tabel 4.11 
Koefisien Regresi X3 dengan Y 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta     
1 (Constant) 20.937 11.963  1.750 0.106
  X3 0.581 0.235 0.581 2.474 0.029

Sumber : Analisis data penelitian 2009 
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Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa persamaan regresi antara 

kelentukan pergelangan tangan (X3) dengan hasil jumping service (Y) yaitu Ŷ = 

20,937 + 0,581X3. Dari persamaan regresi tersebut maka diperoleh gambaran 

yaitu setiap terjadi kenaikan kelentukan pergelangan tangan sebesar satu satuan 

maka hasil jumping service akan meningkat sebesar 0,581 satuan pada konstanta 

20,937 dan sebaliknya setiap terjadi penurunan kelentukan pergelangan tangan 

sebesar satu satuan maka hasil jumping service akan menurun sebesar 0,581 

satuan pada konstanta 20,937. 

4.1.3.4 Sumbangan antara Daya Ledak Otot Tungkai, Daya Ledak Otot Lengan 

dan Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Hasil Jumping Service 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan program bantu SPSS for windows 

release 12 antara data daya ledak otot tungkai (X1), daya ledak otot lengan (X2), 

dan kelentukan pergelangan tangan (X3) dengan hasil jumping service (Y) 

diperoleh koefisien korelasi dan determinasi ganda sebagai berikut: 

Tabel 4.12 
Model Sumamary antara X1, X2, dan X3 dengan Y 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 0.743 0.552 0.417 7.63412 

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

antara daya ledak otot tungkai, daya ledak otot lengan dan kelentukan pergelangan 

tangan dengan hasil jumping service adalah 0,743. Untuk menguji keberartian 

koefien korelasi berganda tersebut digunakan analisis varians. Berdasarkan 

perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut:  
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Tabel 4.13 
Analisis Varians Untuk Korelasi Ganda 

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 717.232 3 239.077 4.102 0.039
  Residual 582.798 10 58.280    
  Total 1300.030 13     

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.13 di atas diperoleh harga Fhitung 

= 4,102 dengan signifikansi 0,039 < 0,05. Berarti ada hubungan yang signifikan 

antara daya ledak otot tungkai, daya ledak otot lengan, dan kelentukan 

pergelangan tangan dengan hasil jumping service pada pemain klub IVOKAS 

Kabupaten Semarang tahun 2009. 

Koefisien determinasi ganda (R2) antara daya ledak otot tungkai, daya 

ledak otot lengan, dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil jumping 

service sebesar 0,552 atau 55,2%, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

secara bersama-sama ada sumbangan yang besar antara daya ledak otot tungkai, 

daya ledak otot lengan, dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil jumping 

service pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. Dari hasil 

ini dapat dijelaskan pula bahwa selain daya ledak otot tungkai, daya ledak otot 

lengan, dan kelentukan pergelangan tangan, hasil jumping service juga 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian sebesar 43,8%. 

Ditinjau dari sumbangan efektif masing-masing variabel menunjukkan 

bahwa daya ledak otot tungkai memberikan sumbangan sebesar 9,5%, daya ledak 

otot lengan memberikan sumbangan sebesar 26,6% dan kelentukan pergelangan 

tangan memberikan sumbangan sebesar 19,1%. Dengan demikian tampak bahwa 

yang memberikan sumbangan paling besar terhadap hasil jumping service dalam 
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permainan bola voli adalah kekuatan otot lengan, kemudian diikuti oleh 

kelentukan pergelangan tangan, dan daya ledak otot tungkai. 

Bentuk sumbangan data daya ledak otot tungkai (X1), daya ledak otot 

lengan (X2), dan kelentukan pergelangan tangan (X3) dengan hasil jumping 

service (Y) dapat digambarkan dengan persamaan regresi ganda yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan program bantu SPSS for windows release 

12 diperoleh persamaan regresi ganda sebagai berikut: 

Tabel 4.14 
Koefisien Regresi Ganda 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta     
1 (Constant) 3.536 13.427  0.263 0.798
  X1 0.167 0.290 0.167 0.577 0.577
  X2 0.433 0.235 0.433 1.839 0.096
  X3 0.329 0.278 0.329 1.185 0.263

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda 

antara data daya ledak otot tungkai (X1), daya ledak otot lengan (X2), dan 

kelentukan pergelangan tangan (X3) dengan hasil jumping service (Y) yaitu Ŷ = 

3,536 + 0,167X1 + 0,433X2 + 0,329X3. Dari persamaan regresi tersebut maka 

diperoleh gambaran yaitu setiap terjadi kenaikan daya ledak otot tungkai, daya 

ledak otot lengan, dan kelentukan pergelangan tangan masing-masing sebesar 1 

satuan maka hasil jumping service akan meningkat sebesar (0,167 + 0,433 + 

0,329) satuan pada konstanta 3,536 dan sebaliknya setiap terjadi penurunan daya 

ledak otot tungkai, daya ledak otot lengan, dan kelentukan pergelangan tangan 

masing-masing sebesar 1 satuan maka hasil jumping service akan menurun 

sebesar (0,167 + 0,433 + 0,329) satuan pada konstanta 3,536. 
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4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa baik 

sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama daya ledak otot tungkai, daya ledak 

otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan memberikan sumbangan yang 

berarti terhadap hasil jumping service pada pemain klub IVOKAS Kabupaten 

Semarang tahun 2009. Terkait dengan temuan yang diperoleh dari kegiatan 

penelitian ini, maka dapat dibahas hal-hal sebagai berikut: 

4.2.1 Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Hasil Jumping 

Service 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sumbangan 

yang cukup besar antara daya ledak otot tungkai terhadap hasil jumping service 

pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. temuan dari hasil 

penelitian ini sangat beralasan, sebab ditinjau dari mekanika gerak dalam 

pelaksanaan jumping service di mana saat melakukan  jumping service pemain 

harus melakukan tolakan dengan kedua tungkai ke atas secara eksplosif dan 

dibantu ayunan langkah dari arah belakang ke depan atas. Tingginya kemampuan 

melakukan tolakan saat akan melakukan jumping service ini sangat bergantung 

pada daya ledak otot tungkai masing-masing pemain. Semakin tinggi daya ledak 

otot tungkai seorang pemain, maka akan semakin tinggi kemampuannya dalam 

melakukan tolakan sehingga memungkinkannya untuk dapat melakukan jumping 

service  dengan jangkauan yang tinggi mengarah secara tajam pada bidang 

lapangan lawan.  



61 

 

Adanya sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil jumping service 

ini didukung pendapat M. Sajoto (1995:7-8) yang menyatakan bahwa kemampuan 

melompat seseorang sangat bergantung dari daya ledak otot tungkainya sebab 

daya ledak otot sebagai kemampuan seseorang untuk mempergunakan tenaga 

maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya dan dalam 

hal ini dapat dinyatakan dengan kekuatan (force) x kecepatan (velocity) sangat 

penting untuk menunjang gerak melompat serta gerak lain yang bersifat eksplosif.  

Mengacu dari hasil penelitian ini di mana daya ledak otot tungkai 

memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap hasil jumping service dalam 

permainan bola voli, maka seorang pemain agar memiliki kemampuan melakukan 

jumping service yang baik perlu juga meningkatkan daya ledak otot tungkainya. 

4.2.2 Sumbangan Daya Ledak Otot Lengan terhadap Hasil Jumping Service 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa daya ledak otot lengan 

memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap hasil jumping service bola 

voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. Adanya 

sumbangan daya ledak otot lengan terhadap hasil jumping service ini dikarenakan 

dalam pelaksanaan gerak memukul seperti dalam jumping service ini diperlukan 

tenaga yang besar pada lengan agar bola yang dipukul dapat keras dan tajam 

mengarah pada bidang permainan lawan.  

Daya ledak otot lengan dalam melakukan pukulan jumping service dapat 

terjadi akibat kontraksi otot-otot yang terdapat pada ujung sampai pangkal lengan 

dalam rangka memukul bola dengan penuh tenaga dan cepat. Daya ledak otot 

lengan dalam pukulan jumping service cukup besar sumbangannya dalam 

menghasilkan pukulan bola yang sulit dikembalikan lawan. Hal tersebut dapat 
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dibuktikan dari hasil penelitian ini bahwa ada sumbangan yang berarti antara daya 

ledak otot lengan terhadap hasil jumping service.  

Pentingnya daya ledak otot lengan untuk menunjang hasil jumping service 

dalam permainan bola voli didukung dari pendapat Depdikbud (1997:4) yang 

menyatakan daya ledak merupakan dasar dari setiap aktifitas manusia, karena 

perpaduan kekuatan dan kecepatan yang tergabung dalam komponen daya ledak 

itu merupakan modal dasar untuk melakukan teknik-teknik dasar olahraga dan 

juga dapat dipakai alat peningkatan rasa percaya diri lebih besar. Dengan Daya 

ledak otot lengan yang besar, maka akan memungkinkan seorang pemain 

melakukan pukulan jumping service yang keras dan cepat mengarah pada bidang 

sasaran yang sulit dijangkau lawan guna memenangkan pertandingan. 

Secara umum pada saat melakukan pukulan jumping service dalam 

permainan bola voli terdapat tiga tahap pola gerakan lengan yang dominan yaitu 

ayunan ke belakang, ayunan ke depan, dan gerak lanjutan. Untuk mengggerakan 

extensor siku, yaitu saat melakukan ayunan ke belakang otot lengan yang bekerja 

adalah otot triceps, untuk menggerakan lengan memutar pada saat ayunan ke 

depan otot yang bekerja adalah otot teres major, sub scapularis, latisimusdorsi 

dan pectoralis major, dan untuk menggerakan lengan sebagai pendorong saat 

melakukan gerakan lanjutan, otot yang bekerja adalah otot 

latisimusdorsi,pectoralis major, teres major dan triceps.  
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Melihat kenyataan tersebut, dalam rangka peningkatan daya ledak otot 

lengan guna mencapai hasil servis yang optimal, maka bagian-bagian otot lengan 

tersebutlah yang harus diperhatikan.  

4.2.3 Sumbangan Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Hasil Jumping 

Service 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kelentukan pergelangan 

tangan juga memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap hasil jumping 

service bola voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. 

Hal tersebut dikarenakan pada saat perkenaan tangan dengan bola, telapak tangan 

harus melakukan suatu gerakan lecutan agar menghasilkan pukulan bola cepat 

bergerak menurun kebidang lapangan lawan.  

Kemampuan untuk melakukan lecutan lengan yang keras ini sangat 

bergantung dari kelentukan sendi pada pergelangan tangan seorang pemain sebab 

semakin luas kemampuan persendian melakukan penguluran maka akan semakin 

cepat lecutan yang dihasilkan dari gerakan tersebut. Hal tersebut didukung 

pendapat Harsono (1988:63) kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang 

gerak sendi sangat ditentukan dari kelentukan sendi tersebut. Menurut M. Sajoto 

(1988:58) kelentukan adalah keefektifan seseorang dalam penyesuaian dirinya 

untuk melakukan aktifitas tubuh dengan penguluran tangan seluas-luasnya.  

Mengingat kelentukan pergelangan tangan juga memberikan sumbangan 

terhadap hasil jumping service dalam permainan bola voli, maka seorang pemain 

agar memiliki kemampuan melakukan jumping service yang baik perlu juga 

meningkatkan kelentukan pergelangan tangannya. 
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4.2.4 Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai, Daya Ledak Otot Lengan dan 

Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Hasil Jumping Service 

Pelaksanaan gerak dari jumping service dalam permainan bola voli 

merupakan gerak yang komplek yang melibatkan berbagai komponen kondisi 

fisik yang diantaranya daya ledak otot tungkai untuk menunjang kemampuan 

melakukan lompatan saat awalan, daya ledak otot lengan untuk menunjang 

kemampuan dalam memukul bola yang sekeras-kerasnya dan kelentukan 

pergelangan tangan untuk memberikan lecutan saat perkenaan dengan bola agar 

arah bola menjadi lebih tajam.   

Secara nyata adanya sumbangan daya ledak otot tungkai, daya ledak otot 

lengan dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil jumping service 

dibuktikan melalui penelitian ini, dimana secara bersama-sama ada sumbangan 

yang besar antara daya ledak otot tungkai, daya ledak otot lengan dan kelentukan 

pergelangan tangan terhadap hasil jumping service pada pemain klub IVOKAS 

Kabupaten Semarang tahun 2009.  

Diantara daya ledak otot tungkai, daya ledak otot lengan dan kelentukan 

pergelangan tangan ternyata yang memberikan sumbangan paling besar terhadap 

hasil jumping service dalam permainan bola voli adalah daya ledak otot lengan 

yaitu 26,6%, kemudian diikuti oleh kelentukan pergelangan tangan sebesar 19,1% 

dan yang paling kecil adalah daya ledak otot tungkai yaitu 9,5%. Adanya temuan 

yaitu unsur daya ledak otot lengan memberikan sumbangan paling besar terhadap 

hasil jumping service ini sejalan dengan pendapat M. Sajoto (1995:33), yang  

mengatakan bahwa unsur-unsur kondisi fisik harus ditingkatkan seoptimal 
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mungkin bagi setiap atlet dan daya ledak yang merupakan gabungan kekuatan dan 

kecepatan merupakan unsur yang lebih dominan dibanding lainnya perlu 

mendapat prioritas utama dalam pelaksanaan program latihan. Lebih lanjut 

Jenssen dkk (1984) dalam M. Sajoto (1995:34) juga mengatakan bahwa hampir 

semua keterampilan gerak yang cukup berat tergantung pada hasil pelaksanaan 

menahan beban.  

Mengacu dari hasil penelitian ini di mana daya ledak otot tungkai, daya 

ledak otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan memberikan sumbangan 

yang besar terhadap hasil jumping service, maka bagi pelatih dalam pemberian 

program latihan guna meningkatkan hasil jumping service perlu meningkatkan 

daya ledak otot tungkai, daya ledak otot lengan dan kelentukan pergelangan 

tangan  secara rutin disamping tetap memperhatikan pola latihan pada 

peningkatan teknik jumping service itu sendiri. 



66 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya maka dapat  diambil 

simpulan sebagai berikut: 

1. Ada sumbangan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai terhadap hasil 

jumping service pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 

2009. 

2. Ada sumbangan yang signifikan antara daya ledak otot lengan terhadap hasil 

jumping service pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 

2009. 

3. Ada sumbangan yang signifikan antara kelentukan pergelangan tangan 

terhadap hasil jumping service pada pemain klub IVOKAS Kabupaten 

Semarang tahun 2009. 

4. Secara bersama-sama ada sumbangan yang signifikan antara daya ledak otot 

tungkai, daya ledak otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan terhadap 

hasil jumping service pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 

2009 dengan sumbangan yang paling dominan diberikan oleh daya ledak otot 

lengan kemudian diikuti oleh kelentukan pergelangan tangan dan daya ledak 

otot tungkai. 

 

5.2 Saran  

Beberapa saran yang dapat penulis ajukan berkaitan dengan kesimpulan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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1. Untuk dapat melakukan jumping service yang baik dapat dilakukan dengan 

meningkatkan daya ledak otot lengan, daya ledak otot tungkai dan kelentukan 

pergelangan tangan secara terprogram dan terencana. 

2. Bagi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian sejenis, disarankan 

untuk menambahkan variabel yang lain yang diduga turut memberikan 

sumbangan terhadap hasil jumping service agar diperoleh informasi yang 

semakin lengkap terkait berbagai komponen kondisi fisik yang diperlukan 

dalam pelaksanaan jumping service. 
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