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SARI 

Firman Anisah, 2008. Sumbangan Daya Ledak Otot Lengan Bahu, Kekuatan 
Otot Lengan Bahu dan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Hasil 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 lengan bahu terhadap hasil jumping service dalam permainan bola 
voli ?, 2) Apakah ada sumbangan kekuatan otot lengan bahu terhadap hasil 
jumping service dalam permainan bola voli ?, 3) Apakah ada sumbangan daya 
ledak otot tungkai terhadap hasil jumping service dalam permainan bola voli ?,4) 
Apakah ada sumbangan antara daya ledak otot lengan bahu,  kekuatan otot lengan 
bahu, dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil jumping service dalam 
permainan bola voli ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) 
Sumbangan daya ledak otot lengan bahu terhadap hasil jumping service dalam 
permainan bola voli, 2) Sumbangan kekuatan otot lengan bahu terhadap hasil 
jumping service dalam permainan bola voli, 3) Sumbangan daya ledak otot 
tungkai terhadap hasil jumping service dalam permainan bola voli, dan 4) 
Sumbangan daya ledak otot lengan bahu, kekuatan otot lengan bahu, dan daya 
ledak otot tungkai 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 
lengan bahu, kekuatan otot lengan bahu dan daya ledak otot tungkai sebagai 
variabel bebas serta hasil jumping 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 dapat disimpulkan : 1) Ada sumbangan daya 
ledak otot lengan bahu sebesar 39,9% terhadap hasil jumping service, 2) Ada 
sumbangan kekuatan otot lengan bahu sebesar 33,9% terhadap hasil jumping 
service, 3) Ada sumbangan daya ledak otot tungkai sebesar 32,0% terhadap hasil 
jumping service, 4) Secara bersama-sama ada sumbangan daya ledak otot lengan 
bahu, kekuatan otot lengan bahu, dan daya ledak otot tungkai sebesar 47,8% 
terhadap hasil jumping service. 

Mengacu dari hasil penelitian baik secara sendiri-sendiri maupun secara 
bersama-sama daya ledak otot lengan bahu, kekuatan otot lengan bahu, dan daya 
ledak otot tungkai memberikan sumbangan terhadap hasil jumping service, maka 
penulis dapat mengajukan saran antara lain: 1) Pelatih di klub IVOKAS 
Kabupaten Semarang selain memberikan latihan teknik dasar jumping service juga 
perlu memberikan latihan peningkatan daya ledak otot lengan bahu, kekuatan otot 
lengan bahu dan daya ledak otot tungkai 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 jumping service agar diperoleh informasi yang semakin lengkap terkait 
berbagai komponen kondisi fisik yang diperlukan dalam pelaksanaan jumping 
service. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Olahraga adalah suatu aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat, 

keberadaanya sekarang ini tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi sudah 

menjadi bagian dari kehidupan masyarakat baik orang tua, remaja maupun anak-

anak. Olahraga mempunyai makna tidak hanya untuk kesehatan, tetapi lebih dari 

itu juga sebagai sarana pendidikan bahkan prestasi. Kegiatan olahraga merupakan 

kegiatan yang mengajarkan tentang diri manusia pribadi untuk bersaing secara 

sportifitas, belajar menerima kegagalan atau kekalahan, fair play, menumbuhkan 

semangat pantang menyerah dan juga dari sisi lain dengan kegiatan olahraga dapat 

meningkatkan kondisi fisik tubuh manusia. Untuk mencapai prestasi, olahraga 

tidak lepas dari pendekatan ilmiah, adanya sarana dan prasarana yang menunjang 

dan membuat metode latihan yang tepat, pendekatan ilmiah dan pengembangan 

pencapaian prestasi olahraga, karena dengan pengetahuan ilmiah diharapkan dapat 

membantu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan cabang  olahraga 

yang ditekuninya. Demikian pula di dalam cabang olahraga bola voli untuk 

memperoleh prestasi optimal juga tidak lepas dari faktor-faktor yang telah 

diuraikan sebelumnya. 

Permainan bola voli pada awalnya adalah memasukkan bola ke daerah 

lawan melewati suatu rintangan berupa tali atau net dan berusaha memenangkan 

permainan dengan mematikan bola itu di daerah lawan. Memvoli artinya 
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memainkan/memantulkan bola sebelum bola jatuh atau sebelum bola menyentuh 

lantai (M. Yunus, 1992:3). 

Dalam permainan bola voli berbagai teknik dasar, dan untuk dapat 

bermain bola voli harus betul-betul menguasai dahulu teknik-teknik dasar 

tersebut. Salah satu teknik dasar adalah servis, dimana servis merupakan 

permulaan untuk dimulainya suatu pertandingan. Servis adalah pukulan bola yang 

dilakukan dari daerah belakang garis lapangan melampaui net ke daerah lawan. 

Pukulan pada permulaan dan setelah terjadinya suatu kesalahan. Pukulan service 

dapat berupa serangan bila bola dipukul dengan keras dan terarah (Sunardi, 1995: 

114). Servis harus dilakukan dengan baik dan sempurna dan oleh semua pemain, 

karena kesalahan servis mengakibatkan pertambahan angka bagi lawan dan 

uniknya lagi setiap pemain akan melakukan servis ini. Demikian pentingnya 

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

dikuasai dengan baik, sebaiknya latihan dasar servis mendapat porsi yang sesuai. 

Service dilakukan dari daerah servis di belakang lapangan, dengan panjang tak 

terbatas. Mula-mula servis hanya berperan sebagai pelayan saja untuk memulai 

pertandingan, tetapi dewasa ini service bisa merupakan serangan awal untuk 

mendapat nilai agar suatu regu memperoleh kemenangan (M. Yunus, 1992: 69). 

Oleh karena itu service harus dilakukan dengan keras dan terarah dengan tujuan 

agar tidak bisa diterima oleh lawan yang berarti pihak pemegang service 

mendapatkan angka. 

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

dan teknik sendiri-sendiri. Pada dasarnya ada dua macam pukulan service yang 
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dikenal dan sering dimainkan ialah : 1) Servis tangan bawah atau Underhand 

Servis ialah pukulan dari bawah. Jenis pukulan ini bagi pemain pemula 

merupakan pukulan yang mudah, sederhana dan cocok (Sunardi, 1995:115), 2) 

Servis atas ialah pukulan dari atas kapala. Pukulan servis atas ada tiga macam 

yaitu : Floating Service (Servis Mengapung), Overhand Round-Hause Service 

(Hook Service) disebut juga service Cekis, dan Jumping Service. (M. Yunus, 

1992:69-71). 

Penguasaan teknik dasar secara sempurna dapat di capai dengan 

melakukan latihan-latihan kontinyu dan menggunakan metode latihan yang baik. 

Penguasaan teknik dasar sebagai salah satu penunjang keberhasilan permainan 

bola voli sangat dipengaruhi oleh unsur lain yaitu unsur kondisi fisik. Komponen 

fisik yang diperlukan dalam service terutama dalam jumping service dalam 

permainan bola voli adalah kekuatan, kecepatan, daya tahan, keseimbangan dan 

koordinasi (Agus Margono, 1995:174). Komponen-komponen fisik tersebut 

masing-masing memiliki peranan yang berbeda, sesuai karakteristik yang dimiliki. 

Komponen fisik yang dirasa sangat penting berkaitan pelaksanaan jumping service 

diantaranya adalah daya ledak otot lengan bahu,  kekuatan otot lengan bahu dan 

daya ledak otot tungkai. Hal ini didasarkan pada teori dasar bahwa untuk jumping 

servis dibutuhkan kekuatan dan kecepatan memukul bola yang keras serta daya 

lompat yang tinggi agar pemain mudah mengarahkan bola. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti saat klub IVOKAS (Ikatan Bola 

Voli Kabupaten Semarang) melakukan kegiatan latihan maupun saat mengikuti 
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pertandingan, jarang sekali pemain-pemainnya melakukan jumping service dan 

sesekali jumping service yang dilakukan oleh pemain klub IVOKAS Kabupaten 

Semarang itupun hasilnya masih kurang memuaskan karena pukulan jumping 

service  masih lemah ataupun masih kurang tajam sehingga tidak dapat dijadikan 

sebagai senjata andalan dalam memulai serangan dari bola servis. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : 

“Sumbangan daya ledak otot lengan bahu, kekuatan otot lengan bahu dan daya 

ledak otot tungkai terhadap kemampuan jumping service dalam permainan bola 

voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009”. Adapun 

alasan untuk memilih judul ini adalah sebagai berikut : 

1. Perkembangan servis dewasa ini bukan hanya sebagai awal permainan tetapi 

juga merupakan serangan dan juga cara untuk mendapatkan nilai maka harus 

dilakukan dengan baik dan benar. Dalam arti keras dan terarah, jumping 

service adalah servis  yang cocok untuk tujuan tersebut. 

2. Servis yang baik adalah yang keras dan terarah untuk itu diperlukan pukulan 

yang keras maka daya ledak dan kekuatan otot sangat dibutuhkan, karena 

kerasnya jalannya bola ditentukan oleh kerasnya pukulan. 

3. Dalam jumping service diperlukan lompatan yang tinggi untuk itu diperlukan 

daya ledak otot tungkai yang besar. 

 

1.2 Permasalahan 

Sesuai dengan uraian yang ada pada alasan pemilihan judul, maka 

munculah permasalahan sebagai berikut : 
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1. Apakah ada sumbangan daya ledak otot lengan bahu dengan hasil jumping 

service dalam permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten 

Semarang tahun 2009 ? 

2. Apakah ada sumbangan kekuatan otot lengan bahu terhadap hasil jumping 

service dalam permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten 

Semarang tahun 2009 ? 

3. Apakah ada sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil jumping 

service dalam permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten 

Semarang tahun 2009 ? 

4. Apakah ada sumbangan daya ledak otot lengan bahu, kekuatan otot lengan dan 

daya ledak otot tungkai terhadap  hasil jumping service dalam permainan bola 

voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian pada umumnya untuk menentukkan kebenaran dan mengkaji 

kebenaran suatu ilmu pengetahuan (Sutrisno Hadi, 2004:271) oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui sumbangan daya ledak otot lengan bahu, terhadap hasil jumping 

service dalam permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten 

Semarang tahun 2009. 

2. Mengetahui sumbangan kekuatan otot lengan bahu terhadap hasil jumping 

service dalam permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten 

Semarang tahun 2009. 
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3. Mengetahui sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil jumping 

service dalam permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten 

Semarang tahun 2009. 

4. Mengetahui sumbangan daya ledak, kekuatan otot lengan bahu, dan daya 

ledak otot tungkai terhadap hasil jumping service  dalam permainan bola voli 

pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi tentang judul, maka perlu ada 

penjelasan tersendiri tentang arti dan makna judul tersebut. Penjelasan tersebut 

dikemas dalam penegasan istilah seperti berikut : 

1.4.1 Sumbangan 

Sumbangan menurut Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (1984:974), adalah : (1) memberikan sesuatu sebagai sokongan, (2) 

turut membantu (menyokong), (3) solok ; pemberian sebagai bantuan. Yang 

dimaksud sumbangan dalam penelitian ini adalah menyumbangkankan atau 

bantuan daya ledak otot lengan bahu, kekuatan otot lengan bahu dan daya ledak 

otot tungkai dengan hasil jumping service. 

1.4.2 Daya Ledak Otot Lengan Bahu 

Daya Ledak menurut M. Sajoto (1988:58) adalah komponen kondisi fisik 

yang meyangkut masalah kemampuan seseorang pada saat menggunakan otot-

ototnnya, menerima beban pada waktu kerja tertentu, atau menggunakan tenaga 

maksimal dalam waktu relatif singkat. 
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Menurut W.J.S Poerdarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1984:689) menjelaskan bahwa otot adalah jaringan kenyal di tubuh manusia dan 

hewan yang berfungsi menggerakkan tubuh atau urat yang keras. Sementara 

lengan adalah anggota badan dari pergelangan tangan sampai ke bahu (W.J.S 

Poerwadarminta, 1984:585) dan bahu adalah pundak antara leher dan pangkal 

lengan (W.J.S Poerwadarminta, 1984:76). 

Jadi yang dimaksud daya ledak otot lengan bahu adalah kemampuan 

sekelompok otot pada lengan bahu untuk menerima beban maksimal dalam waktu 

yang relative singkat saat melakukan jumping service. 

1.4.3 Kekuatan Otot Lengan Bahu 

Menurut M. Sajoto (1995:8) kekuatan atau strength adalah komponen 

kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk 

menerima beban sewaktu bekerja. Harsono (1988:176-177) mengatakan bahwa 

strength adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap sesuatu 

tahanan. Lebih lanjut dikatakan bahwa kekuatan otot adalah komponen yang 

sangat penting atau kalau bukan yang paling penting guna meningkatkan kondisi 

fisik secara keseluruhan. Dikatakan pula kekuatan merupakan daya penggerak 

setiap kegiatan aktifitas fisik kekuatan mempunyai peranan yang paling penting 

dalam melindungi atlet atau orang dari kemungkinan cidera, dengan kekuatan atlet 

akan dapat lari lebih cepat, melempar, menolak atau menendang lebik jauh dan 

lebih efisien, memukul lebih keras demikian pula dapat membantu memperkuat 

stabilitas sendi-sendi. 

Kekuatan otot lengan bahu yang dimaksud di sini adalah kemampuan otot 

pada lengan bahu untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan saat 

melakukan jumping service. 
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1.4.4 Daya Ledak Otot Tungkai 

Menurut M. Sajoto (1988:58) daya ledak adalah komponen kondisi fisik 

yang menyangkut masalah kemampuan seseorang pada saat menggunakan otot-

ototnya, menerima beban pada waktu kerja tertentu, atau menggunakan tenaga 

maksimal dalam waktu relatif singkat. 

Yang dimaksud daya ledak otot tungkai dalam penelitian ini adalah 

kemampuan seseorang dalam menggunakan otot-ototnya yang ada pada tungkai 

untuk meerima beban pada waktu melakukan jumping service menggunakan 

tenaga maksimal dalam waktu yang relative singkat. 

1.4.5 Hasil 

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

oleh usaha dan dapat diartikan juga dengan berhasil (W.J.S Poerwadarminta, 

1984:348). Hasil disni adalah keberhasilan dalam mengarahkan bola ke arah yang 

diharapkan dalam jumping service. 

1.4.6 Jumping Service 

Adalah servis yang dilakukan dengan melompat seperti smash (M. Yunus, 

1992:71). Servis ini dilakukan karena ada perkembangan servis yang 

dimanfaatkan juga untuk serangan. Maka servis harus dilakukan dengan keras dan 

terarah agar sukar untuk diterima dan dikembalikan lawan (Sunardi, 1993:114). 

1.4.7 Klub IVOKAS 

Adalah sebuah klub bola voli yang terletak di Kabupaten Semarang. Klub 

bola voli IVOKAS adalah bentuk pembinaan atlet sejak dini secara berkelanjutan 

dan berkesinambungan. Klub tersebut di selenggarakan untuk meningkatkan dan 
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mengangkat prestasi atlet bola voli Jawa Tengah menuju perbaikan peringkat 

yang sekaligus mengangkat harkat dan martabat masyarakat Jawa Tengah itu 

sendiri. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti melalui 

pengamatan lapangan. 

2. Dapat memberikan pengetahuan dan masukkan bagi para penggemar dan 

pelaku olahraga bola voli tentang jumping service kaitannya dengan 

peningkatan prestasi permainan bola voli. 

3. Sebagai pedoman atau acuan untuk memberikan informasi ilmiah dalam 

peningkatan prestasi cabang olahraga bola voli khususnya teknik jumping 

service. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Pengertian Bola Voli 

Permainan bola voli adalah olahraga yang dapat dimainkan oleh anak-anak 

sampai orang dewasa baik wanita maupun pria. Permainan bola voli pada 

dasarnya berpegang pada dua prinsip, yaitu teknik dan psikis. Prinsip teknik 

dimaksudkan permain memvoli dengan bagian seluruh tubuh, hilir mudik di udara 

lewat di atas net agar dapat menjatuhkan bola di dalam lapangan lawan 

secepatnya untuk mencari kemenangan secara sportif. Prinsip psikis adalah 

pemain bermain dengan senang dan kerja sama yang baik (Suharno HP, 1981:1). 

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 masyrakat kota sampai pada masyarakat desa. 

Permainan bola voli merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak 

mendapat perhatian dari para pengikut dan penggemarnya serta mengalami 

perkembangan pesat dari tahun ke tahun (Marta Dinata, 2004:1). 

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 6 orang.  
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Sebagai olahraga yang sering dipertandingkan, bola voli dapat dimainkan 

di lapangan terbuka (out door) maupun di lapangan tertutup (in door). 

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 (M. Yunus, 1992:1). 

Guna meningkatkan prestasi atlet bola voli perlu ditingkatkan unsur-unsur yang 

meliputi: kondisi fisik, teknik, taktik, kematangan mental, kerja sama dan 

pengalaman dalam bertanding (M. Yunus, 1992:61). Menurut Suharno HP. 

(1986:6) bahwa fakor-faktor pendukung untuk mempercepat tercapainya tujuan 

permainan bola voli antara lain sebagai berikut, faktor endogen pemain yang 

terdiri dari: (1) kesehatan fisik dan mental yang baik, terutama tidak berpenyakit 

jantung, paru-paru, syaraf dan jiwa, (2) bentuk tubuh sesuai cabang olahraga yang 

diikuti, untuk pemain bola voli diharapkan tinggi dan tipe atletis, (3) dimiliki 

bakat untuk bermain bola voli, meliputi ketepatan fisik, cepat dipelajari teknik-

teknik dan taktik, (4) dimiliki potensi sikap mental yang baik antara lain social, 

disiplin, berkemauan keras, kreatif, tekun dan bertanggung jawab. 

Peraturan permainan bola voli yang digunakan adalah sesuai dengan 

peraturan internasional yang disusun oleh Leo Rolex dalam PBVSI (2001:ix), 

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 
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dalam lapangan sendiri. Regu dapat dimainkan tiga kali pantulan untuk 

dikembalikan bola itu (kecuali dalam perkenaan bendungan). Bola dinyatakan 

dalam permainan dengan satu seri, pukulan bola oleh server 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 seri permainan diperoleh satu angka, hingga salah satu regu 

menang dalam pertandingan dengan terlebih dahulu dikumpulkan minimal dua 

puluh lima angka. 

 

2.2 Teknik Dasar Bola Voli 

Teknik adalah suatu proses melahirkan keaktifan jasmani dan pembuktian 

suatu praktik dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti. 

Dalam cabang permainan bola voli, teknik dasar bola voli harus betul-betul 

dikuasai terlebih dahulu untuk dapat mengembangkan kualitas prestasi permainan 

bola voli. Penguasaan teknik dasar permainan bola voli merupakan salah satu 

unsur yang ikut menentukan kalah atau menangnya suatu regu di dalam suatu 

pertandingan, disamping unsur-unsur yang lain, yaitu kondisi fisik, taktik dan 

mental. Mengingat pentingnya penguasaan teknik dasar bola voli maka kiranya 

setiap pemain bola voli secara perorangan harus berusaha menigkatkan teknik 

dasar di dalam permainan bola voli secara menyeluruh dan sempurna (Suharno, 

H.P, 1981:35-36). Menurut M. Yunus (1992:68) teknik adalah cara melakukan 

sesuatu yang mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Teknik dalam 

permainan bola voli dapat diartikan sebagai cara memainkan bola dengan efisien 
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dan efektif sesuai dengan peraturan-peraturan permainan yang berlaku untuk 

mencapai sesuatu hasil yang optimal. 

Teknik dasar bola voli harus dipelajari terlebih dahulu guna pengembangan mutu 

prestasi pembinaan bola voli. Penguasaan teknik dasar bola voli merupakan salah 

satu unsur yang turut menentukan menang atau kalahnya suatu regu dalam 

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

1981:35). Teknik dasar tersebut harus benar-benar dikuasai terlebih dahulu, 

sehingga dapat mengembangkan mutu permainan. Namun keterampilan teknik 

saja belum dapat mengembangkan permainan untuk penguasaan teknik yang 

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

dalam  bola voli untuk mencari kemenangan secara sportif (Suharno HP., 

1981:128). Jadi untuk dapat mengembangkan dan memenangkan suatu  

diperlukan teknik dan taktik yang benar. Teknik dasar permainan bola voli selalu 

berkembang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi dan ilmu-

ilmu yang lain. Adapun teknik-teknik dalam permainan bola voli meliputi: (1) 

servis, (2) passing, (3) umpan, (4) smash, dan (5) block (M. Yunus, 1992:68). 

Lebih lanjut berikut ini dijelaskan secara mendalan tentang teknik-teknik dasar 

permainan bola voli tersebut. 

2.2.1 Servis 

Pada mulanya servis hanya merupakan pukulan pembukaan untuk memulai suatu 

permainan. Sesuai dengan kemajuan permainan, teknik servis saat ini hanya 

sebagai permukaan permainan, tapi jika ditinjau dari sudut taktik sudah 
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merupakan suatu serangan awal untuk mendapatkan nilai agar suatu regu berhasil 

meraih kemenangan (M. Yunus, 1992:68-69). 

Menurut Sunardi (1995:37), servis merupakan salah satu teknik dalam permainan 

bola voli yang merupakan pukulan awal untuk dimulainya suatu permainan, tetapi 

servis juga merupakan suatu serangan awal untuk memperoleh nilai dalam 

permainan bola voli khususnya sejak diberlakukan sistem rally point. Pendapat 

serupa juga dinyatakan Beutelstahl (1984:9), bahwa mulanya servis hanya 

dipandang sebagai pukulan permulaan saja, cara melempar bola untuk memulai 

permainan. Karena kedudukannya begitu penting maka para pelatih selalu 

berusaha menciptakan bentuk teknik servis yang dapat menyukarkan lawan dan 

mendapat nilai  

2.2.2 Passing 

Passing adalah mengoper bola kepada teman sendiri dalam satu regu 

dengan suatu teknik tertentu sebagai langkah awal untuk menyusun pola serangan 

kepada regu lawan (M. Yunus, 1992:79). Menurut Suharno HP (1986:29), passing 

dalam permainan bola voli adalah usaha maupun upaya seorang pemain dengan 

menggunakan suatu teknik 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 
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seregunya yang biasanya adalah pengumpan untuk diumpankan kepada smasher 

sebagai serangan ke regu lawan. 

2.2.3 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. 

Teknik mengumpan pada dasarnya sama dengan teknik 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. 

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. 

(M. Yunus, 1992:101).  

2.2.4     Smash/Spike 

Menurut  M. Yunus (1992:108), smash atau spike adalah pukulan yang 

utama dalam penyerangan dalam usaha mencapai kemenangan. Untuk mencapai 

keberhasilan yang gemilang dalam melakukan smash ini diperlukan raihan yang 

tinggi dan kemampuan melompat yang tinggi (M. Yunus, 1992:108). 

2.2.5 Bendungan/block  

Block atau bendungan merupakan benteng pertahanan yang utama untuk 

menangkis serangan lawan. Jika ditinjau dari teknik gerakan block bukanlah 
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merupakan teknik yang sulit namun keberhasilan suatu block prosentasenya 

relatife kecil karena bola smash yang akan di block arahnya dikendalikan oleh 

lawan (lawan selalu berusaha menghindari block tersebut) (M. Yunus, 1992:119). 

 

2.3 Teknik Dasar Servis 

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.  

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 servis juga berupa serangan.  

Ditinjau dari sudut taktik servis sudah merupakan suatu serangan awal 

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

1992:69). Pendapat serupa juga dinyatakan Beutelstahl (1984:9), 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 (1995:114), 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  rally 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 agka. 

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

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

bermacam-macam teknik dan variasi servis. Menurut M. Yunus (1992:69), teknik 

dasar servis dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 1) menurut posisi bola 

terhadap badan dan 2) menurut putaran bola. 

Menurut posisi bola terhadap badan, teknik dasar servis dapat dibedakan 

menjadi : 1) Servis 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, 3) servis dari atas (Overhead service) terdiri dari : tennis 

service, floating servic, slide floating overhand service (overhand change up 

service), jumping service, overhand round hause service (hookservice atau cekis 

service), dan honggaria overhand service. Menurut putaran bola servis dapat 

dibedakan menjadi : top spin,back spin, in side spin, out side spin dan fload M. 

Yunus, 1992:71) 
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Servis pada permainan bola voli sekarang ini tidak hanya pukulan 

pembukaan untuk memulai suatu permainan, melainkan serangan awal untuk 

mendapatkan point. Maka di ciptakan teknik dan variasi servis, dan salah satu 

service yang cocok untuk itu adalah jumping service. 

 

2.4 Teknik Dasar Jumping 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. Gerakan 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. 

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 
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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 putaran yang berlaku. Servis ini memerlukan 

tenaga yang besar, karena teknik gerakannya menggunakan lompatan (M. 

Yunus, 1992:71). Sedangkan menurut (Marta Dinata, 2004:6) mengatakan 

bahwa jumping service merupakan salah satu servis yang efektif untuk 

mendapatkan nilai atau membuat tekanan terhadap pertahanan lawan karena 

cara memukul bola pada servis ini dengan cara melecutkan bola pergelangan 

tangan sehingga menghasilkan pukulan top spin yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Jumping Service 
(M. Yunus, 1992:78) 
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2.5 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 

untuk keperluan apa keadaan atau status yang dibutuhkan tersebut. 

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) Kelentukan (Flexibility), 6) Kelincahan 

(agility), 7) Keseimbangan (balance), 8) Ketepatan (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.  

Kaitanya dalam pelaksanaan jumping service, maka dapat diduga ada tiga 

komponen kondisi fisik yang menunjang yang diantaranya daya ledak otot lengan 

bahu, kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai. 

 

2.6 Otot Lengan Bahu 

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 
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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-

39) 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 

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. 
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6) M. teres minor (otot lengan belikat 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) Otot-otot ketul (fleksor) 

a. Muskulus biceps braci (otot lengan berkepala dua), kepala yang panjang 

melekat pada sendi bahu. Otot ini meliputi dua buah sendi dan mempunyai 

2 buah kepala (kaput). Kepala yang panjang melekat di dalam sendi bahu, 

kepala yang pendek melekat di sebelah luar dan di sebelah dalam. Otot ini 

ke bawah menuju ketulang pengupil. Dibawah urat terdapat kantung 

lendir. Fungsinya membengkokkan lengan bawah siku, meratakan hasta 

dan mengangkat lengan. 

b. Muskulus 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. 

c. Muskulus kurako bracialis, otot ini beroangkal di prosesus korakoid 

menuju tulang pangkal lengan. Fungsinya mengangkat lengan. 

2)  Otot-otot kedang (ekstensor)  

Otot kedang ini disebut dengan otot Muskulus  tricep bracialis(otot lengan 

berkepala tiga). 

a. Kepala luar berpangkal disebelah belakang tulang pangkal lengan dan 

menuju ke bawah kemudian bersatu dengan yang lain. 
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b. Kepala dalam dimulai sebelah dalam tulang pangkal lengan. 

c. Kepala panjang dimulai pada tulang dibawah sendi dan ketiga-tiganya 

mempunyai sebuah urat yang melekat di olekrani. 

(Syaifuddin,1997:43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Otot-Otot Lengan Atas 
(Syaifudin, 1997:39) 

Otot lengan bagian bawah terdiri: 

1) Otot-otot kedang yang memainkan peranannya dalam pengetulan di atas sendi 

siku, sendi-sendi tangan dan sendi-sendi jari dan sebagian  dalam gerak silang 

hasta. 

a. Muskulus  ekstensor carpiradialis longus. 

b. Muskulus  ekstensor carpiradialis brevis 

c. Muskulus ekstensor carpiulnaris ulnaris, ketiganya berfungsi sebagai 

ekstensi lengan.(menggerakan lengan). 
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d. Digitorum carpi radialis, fungsinya sebagai ekstensi jari tangan kecuali 

ibu jari. 

e. Muskulus ekstensor policis longus, fungsinya sebagai ekstensi ibu jari 

tngan. 

2) Otot-otot ketul yang mengedangkan siku dan tangan serta ibu jari dan 

meratakan hasta tangan. Otot-otot ini ini berkumpul sebagai berikut. 

a. Otot disebelah telapak tangan. Otot-otot ini ada empat lapi yang dua di 

sebelah luar berpangkal di tulang pangkal lengan. Di dalam lapi yang 

pertama terdapat otot-otot yang meliputi sendi siku, sendi antara hasta dan 

tulang pengupil sendi dipergelangan. Fungsinya membengkokkan jari-jari 

tangan. Lapisan yang ke empat ialah otot-otot untuk sendi-sendiantara 

tulang hasta dan tulang pengupil. 

b. Otot-otot sebelah tulang pengupil, berfungsi membengkokkan lengan di 

siku, mengerjakan rata hasta, membengkokkan tangan kearah tulang 

pengupil atau tulang hasta. 

c. Otot-otot di sebelah punggung atas disebut otot kendeng jari bersama yang 

melumskan jari tangan. Otot yang lain meluruskan ibu jari (telunjuk). 

Otot-otot lengan bawah mempunyai urat yang panjang dibagian bawah di 

dekat pergelangan dan di tangan. 

3) Otot-otot tangan terletak diantara tulang-tulang tapak tangan atau membentuk 

ibu jantung tangan (thenar) dan anak jantung tangan (hipothenar). 

 (Syaifuddin, 1997:43-44). 
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Gambar 2.3 

Otot Lengan Bagian Bawah 
(Syaifudin, 1997:53) 

 

2.7 Daya Ledak Otot Lengan Bahu 

Daya ledak atau power adalah hasil dari kekuatan dan kecepatan 

(Harsono, 1988:176). Sedangkan menurut M. Sajoto (1995:8), bahwa daya ledak 

otot (Moscular Power) adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan 

kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. 

Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa daya otot = kekuatan (Force) X kecepatan 

(Velocity). Dari berbagai pendapat para ahli tersebut dari dua komponen fisik 

yaitu kekuatan dan kecepatan. Akhirnya peneliti dapat mendefinisikan bahwa 
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power adalah kombinasi dari kekuatan dan kecepatan yaitu, kemampuan otot 

untuk menerapkan tenaga dengan kuat dan kecepatan yang tinggi dalam suatu 

gerakan mengarah pada bidang sasaran yang diinginkan.  

Berbagai pendapat para ahli tentang daya ledak otot diantaranya, 

Suharno HP (1981:23) yang mengatakan daya ledak adalah kemampuan sebuah 

otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan beban dengan dalam 

kecepatan tinggi dalam satu gerakan yang utuh. Daya ledak adalah kemampuan 

otot untuk menggerakan  kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat 

(Harsono, 1988:200).  

Ada dua unsur pokok dalam daya ledak otot yaitu kekuatan dan kecepatan, 

maka daya ledak otot dapat ditingkatkan dengan pendekatan yang dilaksanakan 

dengan meningkatkan kekuatan tanpa mengabaikan kecepatan atau meningkatkan 

kecepatan tanpa mengabaikan kekuatan. Komponen fisik yang membentuk daya 

ledak otot sangat dibutuhkan dalam melakukan pukulan servis dalam bola voli. 

 

2.8 Kekuatan Otot Lengan Bahu 

Menurut Harsono (1988:176), kekuatan adalah kemampuan dari otot untuk 

dapat mengatasi tekanan atau beban dalam aktivitas. Kekuatan juga diartikan 

sebagai komponen kondisi fisik seseorang tetang kemampuannya dalam 

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

Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa kekuatan adalah kemampuan otot 

atau sekelompok otot seseorang dalam mengerahkan tenaga secara maksimal 

untuk melakukan kontraksi atau gerakan. 

Pada pembahasan mengenai jumping service , telah diterangkan bahwa pola 

gerak lengan untuk melakukan jumping service ada tiga tahapan yaitu ayunan 
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lengan kebelakang, ayunan lengan kedepan, gerak lanjutan, sesuai dengan analisa 

pola gerak tersebut maka otot-otot lengan yang bekerja antara lain: 

1) Untuk mengggerakan extensor siku, yaitu saat melakukan ayunan kebelakang 

yaitu otot triceps 

2) Untuk menggerakan lengan memutar pada saat ayunan kedepan yaitu otot 

teres major, sub scapularis, latisimusdorsi dan pectoralis major 

3) Untuk menggerakan lengan sebagai pendorong saat melakukan gerakan 

lanjutan, yaitu otot latisimusdorsi, pectoralis major, teres major dan triceps 

Seorang olahragawan apabila ingin memperoleh kekuatan untuk mencapai 

hasil prestasi yang diinginkan maka dituntut untuk melakukan latihan guna 

meningkatkan kekuatan. Program latihan peningkatan kekuatan otot paling efektif 

adalah program latihan memakai beban atau weight training program (M. Sajoto, 

1995:30). Sebab dengan latihan berbeban maka akan dapat tercapainya 

pengembangan kekuatan otot secara maksimum. Disamping itu kita bisa 

menentukan dengan mudah otot yang akan dikembangkan kekuatannya sesuai 

dengan cabang olahraga yang dikehendaki. 

Latihan berbeban mempunyai dua dasar fisiologis untuk meningkatkan 

kekuatan secara maksimum. Pertama bahwa semua program latihan harus 

berdasar SAID, yaitu Spesific Adaptation to Imposed Demand. Prinsip tersebut 

mengatakan bahwa latihan hendaknya khusus sesuai dengan sasaran yang 

diinginkan. Bila harus meningkatkan kekuatan maka program harus memenuhi 

syarat untuk itu. Sedangkan yang kedua, bahwa latihan haruslah diberikan 

berdasarkan prinsip overload. Prinsip ini menjamin agar tubuh mendapat tekanan 

dengan besarnya beban makin meningkat, yang diberikan secara bertahap dalam 

jangka waktu tertentu (M. Sajoto, 1995:30). Pada dasarnya yang perlu 
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diperhatikan dalam menyusun program latihan berbeban, yaitu menuju hal yang 

khusus untuk cabang olahraga yang ditentukan, dan hendaknya latihan dapat 

merangsang betul pada gerakan cabang olahraga tersebut. 

 

2.9 Daya Ledak Otot Tungkai 

Power atau daya ledak otot adalah kemampuan otot untuk mengerahkan 

kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat.  (Harsono, 1988:200). Daya 

ledak adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan 

beban dengan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan yang utuh (Suharno, HP., 

1981:54). Selanjutnya menurut (M. Sajoto, 1995:7-8) 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. 

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. 

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) Otot ketul empu kaki panjang (muskulus falangus 

longus) berpangkal pada betis, uratnya melewati tulang jari, 6) Otot tulang betis 
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belakang (muskulus tibialis posterior) berpangkal pada selaput antara tulang dan 

melekat pada pangkal tulang kaki, 7) Otot kedang jari bersama. Letaknya di 

punggung kaki, 8) Muskulus ekstensor falangus. Dan otot-otot lainnya 

diantaranya otot ketul, otot penempuh empu kaki, telapak kaki, dan otot penepsi 

(Syaifudin, 1997:44-46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Otot-Otot Tungkai  
(Syaifudin, 1997:47) 
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Sedangkan komponen kondisi fisik daya ledak termasuk dalam komponen 

kondisi fisik khusus (Suharno HP., 1981:25). Dalam penelitian  ini daya ledak 

adalah kemampuan otot tungkai yang kuat dalam meloncat kearah vertical untuk 

melakukan jumping service. ”Daya ledak berguna untuk meloncat saat 

mencambuk bola saat melakukan jumping service. 

 

2.10 Kerangka Berpikir 

2.10.1 Sumbangan Daya Ledak Otot Lengan Bahu 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 service khususnya dalam memukul bola. Service yang 

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

keras dibutuhkan daya ledak otot lengan bahu secara maksimal. Berdasarkan 

uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa daya ledak otot lengan bahu 

mempunyai hubungan yang positif dengan kemampuan jumping service. Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi daya ledak otot lengan bahu 

seseorang, maka akan semakin tinggi pula prestasi yang akan dicapai. 

2.10.2 Sumbangan Kekuatan Otot Lengan Bahu terhadap Hasil Jumping Service 

dalam Permainan Bola Voli 

Kekuatan otot adalah kemampuan otot atau kemampuan sekelompok otot 

untuk melakukan kerja dengan menekan beban yang diangkatnya (M. Sajoto, 

1988:45). Kekuatan otot adalah kemampuan yang sangat penting guna 
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meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan (Harsono, 1988:177). Dengan 

demikian bahwa kemampuan otot lengan dalam penelitian ini adalah kemampuan 

otot atau sekelompok otot yang terdapat pada lengan seseorang dalam melakukan 

kerja dengan menekan beban yang ditanggungnya dalam suatu kontraksi 

maksimal selama melakukan aktivitas memukul. Dalam jumping service, organ 

tubuh yang juga banyak berperan adalah lengan, oleh karena itu kekuatan lengan 

sangat penting untuk mencapai suatu prestasi dalam jumping service khususnya 

dalam memukul bola. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

kekuatan otot lengan mempunyai hubungan yang positif dengan kemampuan 

jumping service. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semakin kuat otot 

lengan seseorang, maka akan semakin tinggi pula prestasi yang akan dicapai 

dengan teknik yang baik dan benar. 

2.10.3 Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Hasil Jumping Service 

dalam Permainan Bola Voli 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa banyak faktor yang dapat memberikan 

pengaruh dapat memberikan pengaruh untuk hasil jumping service. Salah satu 

faktor tersebut adalah keadaan anatomi tubuh yang terlibat adalah tungkai (M. 

Sajoto, 1995:53). Gerakan Jumping Service merupakan gerakan melompat 

vertikal keatas, dalam hal ini daya ledak otot tungkai sangat berpengaruh dan 

mempermudah pada saat melakukan Jumping Service. Jumping Service bertujuan 

untuk mengawali servis dengan lompatan setinggi-tingginya. Lompatan yang 

tinggi mengakibatkan kedudukan jangkauan lengan berada diatas bola. Dengan 
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demikian bola bisa dikontrol dan lebih mudah diarahkan sehingga menghasilkan 

arah bola yang baik. 

2.10.4 Sumbangan Daya Ledak Otot Lengan Bahu, Kekuatan Otot Lengan Bahu 

dan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Hasil Jumping Service dalam 

Permainan Bola Voli 

Servis yang baik adalah servis yang keras dan terarah (Sunardi, 1995:114). 

Untuk menghasilkan servis yang keras dibutuhkan daya ledak otot lengan bahu 

secara maksimal. Maka dapat disimpulkan bahwa daya ledak otot lengan bahu 

mempunyai hubungan yang positif dengan kemampuan jumping service. Selain 

itu kekuatan lengan juga sangat penting untuk mencapai suatu prestasi dalam 

jumping service khususnya dalam memukul bola. Maka dapat disimpulkan bahwa 

kekuatan otot lengan mempunyai hubungan yang positif dengan kemampuan 

jumping service. Ada pula salah satu faktor yang menentukan dalam jumping 

service, faktor tersebut adalah keadaan anatomi tubuh yang terlibat adalah 

tungkai. Gerakan Jumping Service merupakan gerakan melompat vertikal keatas, 

dalam hal ini daya ledak otot tungkai sangat berpengaruh dan mempermudah pada 

saat melakukan Jumping Service. 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa daya ledak otot 

lengan bahu, kekuatan otot lengan bahu dan daya ledak otot tungkai mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan hasil jumping service. 

 

2.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan 

masih perlu dibuktikan kebenarannya (Sutrisno Hadi, 2004:210). Berdasarkan 

teori di atas maka penulis menyusun hipotesis sebagai berikut : 
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1. Ada sumbangan daya ledak otot lengan bahu terhadap hasil jumping service 

dalam permainan bola voli pada klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 

2009. 

2. Ada sumbangan kekuatan otot lengan bahu terhadap hasil jumping service 

dalam permainan bola voli pada klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 

2009. 

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

permainan bola voli pada klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. 

4. Ada sumbangan daya ledak, kekuatan otot lengan bahu, dan daya ledak otot 

tungkai terhadap hasil jumping service dalam permainan bola voli pada klub 

IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan daya ledak otot 

lengan bahu, kekuatan otot lengan bahu dan daya ledak otot tungkai dengan 

kemampuan jumping service, oleh karena itu metode yang digunakan adalah 

metode survey tes. Untuk penelitian lebih lanjut diperlukan hal-hal yang terkait 

dengan metode penelitian sebagai berikut: 

3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002 

:108). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (2004:182) bahwa yang dimaksud 

dengan populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki. 

Populasi dibatasi sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit 

mempunyai satu sifat yang sama. Dalam penelitian ini subyek yang digunakan 

sebagai populasi adalah pemain klub bola voli IVOKAS Kabupaten Semarang.  

Adapun sifat yang sama dalam penelitian adalah sebagai berikut : 1) Populasi 

mempunyai jenis kelamin yang sama yaitu laki-laki. 2) Populasi semuanya adalah 

semua pemain klub IVOKAS. 3) Populasi mempunyai ketrampilan bola voli yang 

rata-rata seimbang. 4) Usia populasi rata-rata sama. 

 

3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2002:109). Dalam penelitian ini karena survey, maka sampel yang 

dipilih haruslah representatif. Penentuan jumlah sampel berdasarkan asumsi 
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bahwa apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi (Suharsimi 

Arikunto, 2002:108).  

Karena jumlah populasi yang ada 14 orang, yang berarti kurang dari 100, 

maka semua populasi digunakan sebagai sampel dan teknik sampel yang 

digunakan adalah teknik total sampling. Yang artinya semua elemen yang masuk 

didalam semua populasi digunakan sebagai sampel (Suharsimi Arikunto, 

2002:111). 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian yang akan menjadi titik perhatian suatu 

penelitian. Bila dalam penelitian ada dua variabel tersebut adalah variabel bebas 

dan satu variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan 

sebagai penyebab salah satu faktor dalam penelitian. Sedangkan variabel terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi (Suharsimi Arikunto, 2002:96-99). Dalam 

penelitian ini ada dua variabel. Adapun variabel-variabel tersebut adalah : 

1. Variabel bebas atau X terdiri atas 3 variabel, yaitu : 

a. Variabel bebas 1 atau X1 : Daya ledak Otot Lengan Bahu. 

b. Variabel bebas 2 atau X2 : Kekuatan Otot Lengan Bahu. 

c. Variabel bebas 3 atau X3 : Daya Ledak Otot Tungkai. 

2. Variabel terikat atau Y yaitu : Hasil Jumping Service. 

 

3.4 Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian non eksperimen, dengan metode 

penelitiannya adalah survey tes dan desain yang digunakan adalah “ One- shot 
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case study” yaitu suatu model pendekatan yang menggunakan satu kali 

pengumpulan pada data “suatu saat”. One-shot artinya satu kali tembak, 

mengumpulkan data terhadap satu kelompok pada suatu waktu (Suharsimi 

Arikunto, 2002:76). Adapun desain penelitian seperti dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Desain penelitian 
 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode survey dengan tes 

dan pengukuran. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:87) mengatakan bahwa pada 

umumnya survey merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah unit atau 

individu dalam waktu (jangka waktu) yang bersamaan. 

Metode penelitian yang digunakan untuk pengambilan data dengan 

sejumlah unit, kelompok, individu dan kemudian dilakukan pengetesan dan 

pengukuran dalam jangka waktu yang bersamaan, sehingga data atau informasi 

yang bersamaan, sehingga data atau informasi yang diperoleh akurat dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

Daya Ledak Otot 
Lengan Bahu (X1) 

Kekuatan Otot Lengan 
Bahu (X2) 

Hasil Jumping Service 
(Y) 

rx1y 

rx2y 

rx3y 
Daya Ledak Otot 

Tungkai (X3) 

rx123y 
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Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut : 

semua peserta tes melakukan tes daya ledak otot lengan bahu dengan 

menggunakan bola medicine, tes kekuatan otot lengan bahu dengan menggunakan 

alat pull and push dynamometer, tes daya ledak otot tungkai dengan vertical jump, 

serta tes jumping service. 

  

3.6 Prosedur Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah survey tes dan pengukuran dan dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

3.6.1 Tahap Persiapan Penelitian 

Untuk mendapatkan populasi, peneliti mengajukan ijin penelitian ke pihak 

klub bola voli IVOKAS Kabupaten Semarang dengan cara menghubungi pihak 

klub yang terkait. Setelah memperoleh ijin dari pihak klub selanjutnya penulis 

mengurus surat ijin penelitian ke Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang yang nantinya digunakan sebagai rekomendasi dari pihak Fakultas ke 

pihak klub bola voli IVOKAS Kabupaten Semarang. 

Langkah berikutnya adalah menghubungi pihak klub bola voli IVOKAS 

Kabupaten Semarang mengenai jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bola voli. 

Setelah mendapat daftar nama peserta, peneliti dan anggota peserta 

mendiskusikan waktu dan teknik penelitian, yang selanjutnya kesepakatan 

tersebut dikonfirmasikan ke dosen Pembimbing dan peserta yang dijadikan 

populasi penelitian. Dalam memperoleh data sampel, peneliti mendatangi klub 

tersebut. 
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3.6.2 Pelaksanaan Pelaksanaan Penelitian  

Untuk perlaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian survey, 

sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan pengukuran 

yaitu : 1) Pengukuran daya ledak otot lengan bahu menggunakan bola medicine, 

2) Pengukuran kekuatan otot lengan bahu menggunakan pull and push 

dynamometer, 3) Pengukuran daya ledak otot tungkai dengan menggunakan 

vertikal jump, dan 4) Pengukuran hasil jumping service dengan menggunakan alat 

tes ketepatan servis dari AAHPER (American Association for Healt Pisycal 

Education Recreation). 

 3.6.3 Tahap Penyelesaian Penelitian  

Setelah data dikumpulkan maka data tersebut dianalisis dengan system 

Komputerisasi SPSS versi 12 (Syahri Alhusin, 2003).  

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya akan 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah 

(Suharsimi Arikunto, 2002:136). Dalam penelitiaan ini digunakan beberapa 

instrument, yaitu : 

3.7.1 Tes Daya Ledak Otot Lengan Bahu 

Tes daya ledak otot lengan bahu dimaksudkan untuk mengukur daya ledak 

otot lengan bahu dengan menggunakan alat medicine ball. 
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Pelaksanaannya adalah testee siap di garis batas melempar dalam posisi 

duduk. Posisi duduk dimaksudkan agar pada saat melempar bola medicine tidak 

mendapat bantuan dorongan baik dari tubuh maupun dari tungkai. Berat bola 

medicine yang digunakan adalah 2kg. Setelah ada aba-aba testee melemparkan 

bola sejauh-jauhnya. Jarak lemparan diukur dengan menggunakan alat ukur 

meteran dan kecepatan lemparan bola diukur dengan stopwatch. Point yang 

diperoleh adalah berat bola dikalikan jauhnya lemparan dibagi kecepatan bola. 

3.7.2 Tes Kekuatan Otot Lengan Bahu  

Tes kekuatan otot lengan bagu digunakan untuk mengukur kekuatan 

dorong dan kekuatan tarik dengan alat pull and push dynamometer. 

Prosedur pelaksanaan tes : sampel tes berdiri tegak dengan kaki terbuka 

selebar bahu dan pandangan lurus kedepan. Tangan memegang pull and push 

dynamometer dengan kedua tangan didepan dada. Posisi lengan dan tangan harus 

lurus dengan bahu. Tarik dan dorong alat tersebut sekuat tenaga. Pada saat 

menarik atau mendorong alat tidak boleh menempel pada dada, tangan dan siku 

tetap sejajar dengan bahu. Tes ini dilakukan sebanyak tiga kali dan diambil nilai 

yang paling tinggi. Penilaian adalah skor kekuatan tarik atau dorong terbaik dari 

tiga kali kesempatan dicatat sebagai skor dalam satuan kilogram, dengan tingkatan 

ketelitian 0,5 kg. 

3.7.3 Tes Daya Ledak Otot Tungkai 

Tes daya ledak otot tungkai digunakan untuk mengukur daya ledak otot 

tungkai dengan tes vertical jump. 

Alat dan fasilitas yang digunakan meliputi : 1) Papan berskala senti meter, 

warna gelap, berukuran 30 x 150 cm, dipasang pada dinding atau tiang, serbuk 
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kapur putih, alat penghapus, nomor dada, formulir dan alat tulis. Jarak antara 

lantai dengan 0 atau nol pada skala yaitu : 150 cm.  

Pelaksanaannya : 1) Sikap permulaan : Terlebih dahulu ujung jari peserta 

diolesi serbuk kapur atau magnesium, kemudian peserta berdiri tegak dekat 

dengan dinding kaki rapat, papan berada disamping kiri peserta atau kanannya. 

Kemudian tangan yang dekat dengan dinding diangkat atau diraihkan ke papan 

berskala sehingga meninggalkan bekas raihan jari. 2) Gerakan : Peserta 

mengambil awalan dengan sikap menekukkan lutut dan kedua lengan diayunkan 

kebelakang, kemudian peserta meloncat setinggi mungkin sambil menepuk papan 

dengan tangan yang terdekat sehingga menimbulkan bekas. Gerakan ini diulangi 

sampai tiga kali. 

Hasil yang dicatat adalah selisih raihan loncatan dikurangi raihan tegak, 

ketiga selisih raihan dicatat. 

3.7.4 Tes Jumping Service  

Tes jumping service ini digunakan untuk mengukur ketepatan dalam 

melakukan jumping service menggunakan instrumen Aahper Test. .Alat yang 

digunakan : 1) Bola voli, 2) Meteran, 3) Blangko penilaian, 4) Alat tulis, 5) Petak 

lapangan untuk sasaran service (M. Yunus, 1992:202).  

Untuk pelaksanaan sebagai berikut : 

1. Service dilakukan sebanyak 10 kali oleh setiap peserta tes, dengan teknik 

jumping service. 

2. Teknik pelaksanaannya service sesuai dengan peraturan permainan. 

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

sasaran, nilai tertinggi yang diambil sebagai nilai service tersebut. 
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4. Segala bentuk pelanggaran peraturan servis mendapat nilai 0. 

5. Nilai akhir dari setiap peserta tes adalah jumlah nilai yang diperoleh dalam 10 

kali melakukan service. 

6. Service dari posisi dibelakang garis lapangan, harga petak sasaran untuk 

kemampuan mengarahkan bola ke petak sasaran : 1) daerah D nilai 4, 2) 

daerah C nilai 3, 3) daerah B nilai 2, 4) daerah A nilai 1.  Adapun letak 

daerah A-D tersebut terdapat seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

  

 

    

   

     
   Gambar 3.2 

 Lapangan Tes Service dari AAHPER 
  (M. Yunus, 1992:202) 

Keterangan Gambar : 

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 

 

9 

9 

1,5 m

1,5 m 

1,5 m

4,5 m 3 m 

A B 

C 

C 

D 

X 

X 
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3.8 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam jumping service banyak faktor yang mempengaruhi hasil tembakan 

dalam penelitian ini, diantaranya adalah : 

1. Fasilitas lapangan bola voli dan perlengkapannya dalam penelitian ini dalam 

keadaan standart, artinya baik ukuran lapangan, tinggi net dan beratnya bola 

memenuhi syarat. 

2. Alat-alat pengukur rata-rata masih manual, seperti papan loncat untuk 

mengetes kemampuan daya ledak otot tungkai atau vertical jump, pengukur 

kekuatan otot lengan. Dengan manual tersebut pembacaan angkanya secara 

akurasi masih mungkin menimbulkan kurang tepatnya pembacaan hasil 

namun itu tingkatnya kesalahan masih kecil. 

3. Pemberian instruksi kepada sampel. Karena penelitian dan sampel adalah 

mahasiswa dan siswa sekolah maka peneliti mudah untuk memberikan 

instruksi dan sampel dengan mudah pula menerima instruksi. 

4. Kondisi kesehatan sampel. Sampel adalah siswa yang kesehariannya 

melakukan aktivitas, jadi kesehatannya agak diragukan. 

 

3.9 Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah yang penting dalam penelitian. 

Sebab analisis yang salah akan mengakibatkan pengambilan data simpulan yang 

salah juga. Suatu simpulan dapat diambil dari analisis tersebut. Sebelum 

melakukan analisis, terlebih dahulu sejumlah uji persyaratan untuk mengetahui 

kelayakan data. Adapun uji persyaratan tersebut meliputi : 
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3.9.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dalam penelitian ini dengan statistik non parametrik 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Adapun untuk menguji normalitas ini 

dengan ketentuan : jika signifikan > 0.05 berarti normal, dan jika signifikan < 0.05 

berarti tidak normal. 

3.9.2 Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas dalam penelitian ini dengan menggunakan Chi-Square 

dan dengan ketentuan jika signifikan > 0.05 berarti homogen, sedang jika nilai 

signifikan < 0.05 berarti tidak homogen. 

3.9.3 Uji Linieritas Garis Regresi 

Uji linieritas ini dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya sumbangan 

prediktor yaitu variabel-variabel daya ledak otot langan bahu (X1), kekuatan otot 

lengan bahu (X2), daya ledak otot Tungkai (X3) terhadap hasil jumping service  

Sebagai variabel (Y). Dalam uji linieritas garis regresi ini dengan melihat nilai F 

dengan ketentuan sebagai berikut : jika Fhitung > Ftabel atau jika nilai signifikansi < 

0,05 berarti linier. Sedang jika Fhitung< Ftabel atau jika nilai signifikansi > 0,05 

berarti tidak linier. 

3.9.4 Uji Keberartian Model 

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 



44 

 

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

> 0,05 model regresi dinyatakan tidak berarti. 

3.9.5 Analisis Regresi Tunggal 

Analisis ini untuk mencari sumbangan masing-masing varibel bebas 

terhadap variabel terikan. Pertama analisis regresi tunggal ini untuk mencari 

sumbangan daya ledak otot lengan bahu (X1) terhadap hasil jumping service (Y), 

kedua untuk mencari sumbangan kekuatan otot lengan bahu (X2) terhadap hasil 

jumping service (Y), dan ketiga untuk mencari sumbangan daya ledak otot tungkai 

(X3) terhadap hasil jumping service (Y).  

3.9.6 Analisis Regresi Ganda 

Analisis regresi ganda ini untuk mencari sumbangan secara bersama-sama 

daya ledak otot lengan bahu (X1), kekuatan otot lengan bahu (X2) dan daya ledak 

otot tungkai (X3) terhadap hasil jumping service (Y). 

Bentuk data dalam penelitian ini adalah bentuk angka yaitu data hasil tes 

daya ledak otot lengan bahu, kekuatan otot lengan bahu, daya ledak otot tungkai 

dan kemampuan jumping service. Secara teknik cara pengukurannya ada empat 

yang dilakukan terhadap semua sampel. Sebelum dilakukan perhitungan statistik 

deskriptif terlebih dahulu dilakukan transformasi data diubah kedalam ke skor T, 

atau dilihat berapa skor angkanya baru kemudian dilakukan penghitungan-

penghitungan statistik deskriptif dan juga dilakukan uji persyaratan yakni uji 

normalitas menggunakan statistik non parametrik dengan kolmogorov-Smirnov 

tes, dan uji homogenitas dengan Chi-Square. Uji linieritas dan keberartian model 

dilakukan dengan uji t dan uji F. Pengelolaan data ini menggunakan kompaterisasi 

dengan sistem SPSS versi 12 (Syahri Alhusin, 2003 :182). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

Pada bagian hasil penelitian ini akan disajikan hal-hal mengenai deskripsi 

data hasil penelitian, uji prasyarat analisis dan uji hipotesis penelitian. 

4.1.1 Diskripsi Data Hasil Penelitian  

Data dari hasil tes dan pengukuran daya ledak otot lengan bahu, kekuatan 

otot lengan bahu, daya ledak otot tungkai serta hasil jumping service dalam 

permainan bola voli pada klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009 ini 

memiliki satuan yang berbeda, maka untuk pengolahan data terlebih dulu diubah 

menjadi T skor dengan jalan nilai hasil dikurangi rata-rata per standar deviasi kali 

10 ditambah 50. Diskripsi data daya ledak otot tungkai, daya ledak otot tungkai, 

dan hasil jumping service berdasar hasil tes tersaji pada Tabel 4.1 berikut ini : 

Tabel 4.1 

Deskripsi Data Variabel Penelitian 

Variabel Minimal Maksimal Rata-rata SD 

Daya ledak otot lengan bahu  

Kekuatan otot lengan bahu 

Daya ledak otot tungkai 

Hasil jumping service  

10.63 

17.50 

55.00 

9.00

14.93 

34.00 

69.00 

30.00

12.48 

24.57 

63.50 

15.86 

1.25 

4.52 

4.07 

6.05

Sumber : Data penelitian 2009 

Tabel 4.1 menyajikan diskripsi data hasil pengukuran berdasar angka kasar 

atau data mentah hasil pengukuran variabel daya ledak otot lengan bahu memiliki 

rata-rata sebesar 12,48 dengan nilai tertinggi 14,93 dan nilai terendah 10,63 serta 
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standar deviasi sebesar 1,25, kekuatan otot lengan bahu memiliki rata-rata sebesar 

24,57 dengan nilai tertinggi 34,0 dan nilai terendah 17,5  serta standar deviasi 

sebesar 4,52, daya ledak otot tungkai memiliki rata-rata sebesar 63,50 dengan 

nilai tertinggi 69 dan nilai terendah 55 serta standar deviasi sebesar 4,07, 

sedangkan hasil jumping service memiliki rata-rata sebesar 15,86 dengan nilai 

tertinggi 30 dan nilai terendah 9 serta standar deviasi 6,05. 

 

4.1.2  Uji Prasayarat Analisis 

Agar memenuhi persyaratan analisis dalam menguji hipotesis penelitian, 

akan dilakukan beberapa langkah uji persyaratan, meliputi : uji normalitas data, 

uji homogenitas varians data, uji linieritas data, dan uji keberartian model.  

4.1.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data masing-masing variabel meliputi daya ledak otot 

tungkai, kekuatan otot lengan bahu, daya ledak otot tungkai, serta hasil jumping 

service dengan anggota sampel sejumlah 14 orang berdasar perhitungan 

menggunakan bantuan komputer porgram SPSS for Windows Release 12 

diperoleh hasil seperti tersaji pada Tabel 4.2 di bawah ini: 

Tabel 4.2 
Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel Kol- Smir
Z Signifikansi

Batas 
Kesalahan 

(α) 
Keterangan

Daya ledak otot lengan bahu  

Kekuatan otot lengan bahu 

Daya ledak otot tungkai 

Hasil jumping service  

0.669 

0.395 

0.565 

0.480 

0.763 

0.998 

0.906 

0.975 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Sumber : Data penelitian 2009 
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Berdasar pada hasil analisis yang tercantum dalam Tabel 2 terlihat bahwa 

data masing-masing variabel yaitu variabel daya ledak otot lengan bahu, kekuatan 

otot lengan bahu, daya ledak otot tungkai, serta hasil jumping service penyebaran 

datanya berdistribusi normal karena memiliki nilai kolmogorov smirnov dengan 

signifikansi > 0,05. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas Data 

 Prasyarat berikutnya untuk memenuhi analisis yaitu melakukan uji homo-

genitas data. Uji homogenitas data untuk menguji kesamaan varians data masing-

masing variabel. Adapun hasil uji homogenitas penelitian menggunakan uji chi 

square menggunakan bantuan komputer porgram SPSS for Windows Release 12 

diperoleh hasil seperti tercantum pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Homogenitas Data 

Variabel 
Chi 

Square Signifikansi
Batas 

Kesalahan 
(α) 

Keterangan

Daya ledak otot lengan bahu 

Kekuatan otot lengan bahu 

Daya ledak otot tungkai 

Hasil jumping service 

0.000 

1.429 

2.000 

3.143 

1.000 

1.000 

0.960 

0.989 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Homogen 

Homogen 

Homogen 

Homogen 

Sumber : Data penelitian 2009 

Berdasar pada hasil analisis yang menggunakan uji chi square seperti yang 

tercantum pada Tabel 4.3 terlihat bahwa data variabel daya ledak otot lengan 

bahu, kekuatan otot lengan bahu, daya ledak otot tungkai dan hasil jumping 

service dalam permainan bola voli homogen karena nilai signifikansinya > 0,05. 
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4.1.2.3 Uji Linieritas 

Uji kelinieran atau uji linieritas adalah uji untuk mengetahui apakah  

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

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

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

dari batas kesalahan 5%. Adapun hasil uji linieritas data menggunakan bantuan 

komputer porgram SPSS for Windows Release 12 diperoleh hasil seperti 

tercantum pada Tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Linieritas Data 

Variabel Fhitung Signifikansi Batas 
Kesalahan (α) Keterangan 

X1-Y 
X2-Y 
X3-Y 

7,955 
6,154 
5,635 

0,015 
0,029 
0,035 

0,05 
0,05 
0,05 

Linier 
Linier 
Linier 

Sumber : Data penelitian 2009 

 Hasil uji linieritas data pada Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa 

masing-masing variabel yaitu variabel daya ledak otot lengan bahu, kekuatan otot 

lengan bahu dan daya ledak otot tungkai dengan hasil jumping service memiliki 

nilai signifikansi < 0,05, sehingga dapat dijelaskan bahwa bentuk hubungan dari 

ketiga variable bebas dengan variabel terikat adalah linier. 

4.1.2.3  Uji Keberartian Model 
Uji keberartian model digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

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

keberartian model dilakukan menggunakan uji F dengan kriteria uji yaitu model 

regresi dinyatakan signifikan jika hasil Fhitung X1, X2 dan X3 memiliki signifikansi 
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< 5% atau 0,05. Adapun hasil uji keberartian model diperoleh hasil seperti pada 

Tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Keberartian Model 

Variabel Fhitung Signifikansi Keterangan 

X1-Y 

X2-Y 

X3-Y 

7,955 

6,154 

5,635 

0,015 

0,029 

0,035 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Hasil uji keberartian model pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa X1 

dengan Y diperoleh Fhitung = 7,955 dengan signifikansi 0,015, data X2 dengan Y 

diperoleh Fhitung = 6,154 dengan signifikansi 0,029, dan data X3 dengan Y 

diperoleh Fhitung = 5,635 dengan signifikansi 0,035. 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 ini menggunakan analisis regresi tunggal dan 

ganda. Analisis regresi tunggal untuk mencari sumbangan masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat dan analisis regresi ganda untuk mencari 

sumbangan secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat..   

4.1.3.1 Sumbangan Daya Ledak Otot Lengan Bahu terhadap Hasil Jumping 

Service   

Berdasarkan hasil analisis menggunakan program bantu SPSS for windows 

release 12, data daya ledak otot lengan bahu (X1) terhadap 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 0.631 0.399 0349 8.07137 

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi (r 

square) daya ledak otot lengan bahu (X1) terhadap hasil jumping service (Y) 

sebesar 0,399. Keberartian dari koefisien determinasi tersebut diuji dengan 

menggunakan analisis varians atau uji F yang hasilnya sebagai berikut: 

 Tabel 4.7 

Analisis Varians antara X1 dengan Y 

Model 
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 518.265 1 518.265 7.955 .015(a)
  Residual 781.765 12 65.147    
  Total 1300.030 13     

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

.Berdasarkan tabel 4.7 di atas diperoleh Fhitung  = 7,955 dengan signifikansi 

0,015 < 0,05. Berarti ada sumbangan yang signifikan daya ledak otot lengan bahu 

terhadap hasil jumping service dalam permainan bola voli pada klub IVOKAS 

Kabupaten Semarang tahun 2009. 

Besarnya sumbangan daya ledak otot lengan bahu (X1) terhadap hasil 

jumping service (Y) dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (r square)  yang 

dikalikan 100% yaitu 39,9% sehingga dapat dijelaskan bahwa daya ledak otot 

lengan bahu memberikan sumbangan  terhadap hasil hasil jumping service dalam 

permainan bola voli pada klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009”. 
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Bentuk sumbangan daya ledak otot lengan bahu (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 4.8 
Koefisien Regresi X1 dengan Y 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta     
1 (Constant) 18.431 11.399  1.617 0.132
  X1 0.631 0.224 0.631 2.821 0.015

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa persamaan regresi daya ledak 

otot lengan bahu (X1) terhadap hasil jumping service (Y) yaitu Ŷ = 18,431 + 

0,631X1. Dari persamaan regresi tersebut diperoleh gambaran yaitu setiap terjadi 

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

service akan meningkat sebesar 0,631 satuan pada konstanta 18,431 dan 

sebaliknya setiap terjadi penurunan daya ledak otot lengan bahu sebesar satu 

satuan maka hasil jumping service akan menurun sebesar 0,631 satuan pada 

konstanta 18,431. 

4.1.3.2 Sumbangan Kekuatan Otot Lengan Bahu terhadap Hasil Jumping Service   

Berdasarkan hasil analisis menggunakan program bantu SPSS for windows 

release 12, data kekuatan otot lengan bahu (X2) terhadap hasil jumping service 

(Y) diperoleh koefisien korelasi dan koefisien determinasi sebagai berikut: 

 
 

Tabel 4.9 
Modal Summary X2 dengan Y 
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Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 0.582 0.339 0.284 8.46240 

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas diperoleh koefisien determinasi (r square) 

kekuatan otot lengan bahu (X2) terhadap hasil jumping service dalam permainan 

bola voli (Y) sebesar 0,339. Keberartian dari koefisien determinasi tersebut diuji 

dengan menggunakan analisis varians atau uji F yang hasilnya sebagai berikut: 

 Tabel 4.10 
Analisis Varians antara X2 dengan Y 

Model 
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 440.684 1 440.684 6.154 0.029(a)
  Residual 859.346 12 71.612    
  Total 1300.030 13     

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

 Berdasarkan tabel 4.10 di atas diperoleh Fhitung  = 6,154 dengan 

signifikansi 0,029 < 0,05. Berarti ada sumbangan yang signifikan antara kekuatan 

otot lengan bahu terhadap hasil jumping service dalam permainan bola voli pada 

klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. 

Besarnya sumbangan kekuatan otot lengan bahu (X2) terhadap hasil 

jumping service (Y) dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (r square) yang 

dikalikan 100% yaitu 33,9% sehingga dapat dijelaskan bahwa kekuatan otot 

lengan bahu memberikan sumbangan terhadap hasil hasil jumping service pada 

klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. 
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Bentuk sumbangan kekuatan otot lengan bahu (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 4.11 
Koefisien Regresi X2 dengan Y 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta     
1 (Constant) 20.888 11.952  1.748 0.106
  X1 0.582 0.235 0.582 2.481 0.029

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa persamaan regresi kekuatan 

otot lengan bahu (X2) terhadap hasil jumping service (Y) yaitu Ŷ = 20,888 + 

0,582X2. Dari persamaan regresi tersebut diperoleh gambaran yaitu setiap terjadi 

kenaikan kekuatan otot lengan bahu sebesar satu satuan maka hasil jumping 

service akan meningkat sebesar 0,582 satuan pada konstanta 20,888 dan 

sebaliknya setiap terjadi penurunan kekuatan otot lengan bahu sebesar satu satuan 

maka hasil jumping service akan menurun sebesar 0,582 satuan pada konstanta 

20,888. 

4.1.3.3 Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Hasil Jumping Service  

Berdasarkan hasil analisis menggunakan program bantu SPSS for windows 

release 12, data daya ledak otot tungkai (X3) terhadap hasil jumping service (Y) 

diperoleh koefisien korelasi dan koefisien determinasi sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 
Modal Summary X3 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 4.12 di atas diperoleh koefisien determinasi (r square) 

daya ledak otot tungkai (X3) terhadap hasil jumping service dalam permainan bola 

voli (Y) sebesar 0,320. Keberartian dari koefisien determinasi tersebut diuji 

dengan menggunakan analisis varians atau uji F yang hasilnya sebagai berikut : 

 Tabel 4.13 
Analisis Varians antara X3 dengan Y 

Model 
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 415.403 1 415.403 5.635 0.035(a)
  Residual 884.627 12 73.719    
  Total 1300.030 13     

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas diperoleh Fhitung  = 5,635 dengan 

signifikansi 0,035 < 0,05. Berarti ada sumbangan yang signifikan daya ledak otot 

tungkai terhadap hasil jumping service dalam permainan bola voli pada klub 

IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. 

Besarnya sumbangan daya ledak otot tungkai (X3) terhadap hasil jumping 
service (Y) dapat dilihat dari nilai determinasi (r square) yang dikalikan 100% 
yaitu 32,0% sehingga dapat dijelaskan bahwa daya ledak otot tungkai memberikan 
sumbangan terhadap hasil jumping service dalam permainan bola voli pada klub 
IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. 

Bentuk sumbangan daya ledak otot tungkai (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: 
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Tabel 4.14 
Koefisien Regresi X3 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 

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa persamaan regresi antara daya 

ledak otot tungkai (X3) dengan hasil jumping service (Y) yaitu Ŷ = 20,888 + 

0,582X3. 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. 

4.1.3.4 Sumbangan antara Daya Ledak Otot Lengan Bahu, Kekuatan Otot Lengan 

Bahu dan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Hasil Jumping Service 

Berdasarkan analisis menggunakan program bantu SPSS for windows 

release 12 daya ledak otot lengan bahu (X1), kekuatan otot lengan bahu (X2) dan 

daya ledak otot tungkai (X3) dengan hasil jumping service (Y) diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.15 
Modal Summary X1, X2, dan X3 dengan Y 

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

Estimate 
1 0.774 0.599 0.478 7.22258 

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi 

ganda (Ajusted R square) daya ledak otot lengan bahu (X1), kekuatan otot lengan 

bahu (X2) dan daya ledak otot tungkai (X3) terhadap hasil jumping service dalam 
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permainan bola voli (Y) sebesar 0,478. Keberartian dari koefisien.determinasi 

ganda (Ajusted R square) tersebut diuji dengan menggunakan uji F yang hasilnya 

sebagai berkut: 

 Tabel 4.16 
Analisis Varians antara X1, X2, dan X3 dengan Y 

Model 
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 415.403 1 415.403 5.635 0.035(a)
  Residual 884.627 12 73.719    
  Total 1300.030 13     

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas diperoleh Fhitung = 4,974 dengan 

signifikansi 0,023 < 0,05. Berarti ada sumbangan yang signifikan daya ledak otot 

lengan bahu, kekuatan otot lengan bahu dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil 

jumping service pada klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. 

Besarnya sumbangan daya ledak otot lengan bahu (X1), kekuatan otot 

lengan bahu (X2) dan daya ledak otot tungkai (X3) terhadap hasil jumping service 

dalam permainan bola voli (Y) dapat nilihat dari nilai koefisien determinasi ganda 

(Ajusted R square) dikalikan 100% yaitu 47,8%. Dengan demikian dapat jelaskan 

bahwa daya ledak otot lengan bahu, kekuatan otot lengan bahu  dan daya ledak 

otot tungkai memberikan sumbangan terhadap hasil hasil jumping service dalam 

permainan bola voli pada klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. 

Bentuk sumbangan daya ledak otot lengan bahu (X1), kekuatan otot lengan 

bahu (X2)  dan daya ledak otot tungkai (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: 
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Tabel 4.17 
Koefisien Regresi X1, X2 dan X3 dengan Y 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta     
1 (Constant) .177 13.084  .014 .989
  X1 .444 .224 .444 1.988 .075
  X2 .359 .232 .359 1.550 .152
  X3 .193 .247 .193 .781 .453

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan bahwa persamaan regresi daya ledak 

otot lengan bahu (X1), kekuatan otot lengan bahu (X2)  dan daya ledak otot 

tungkai (X3) dengan hasil jumping service (Y) yaitu Ŷ = 0,177 + 0,444X1+ 

0,359X2+ 0,359X3. Dari persamaan regresi tersebut diperoleh gambaran yaitu 

setiap terjadi kenaikan daya ledak otot lengan bahu, kekuatan otot lengan bahu 

dan daya ledak otot tungkai secara bersama-sama masing-masing satu satuan 

maka hasil jumping service akan meningkat sebesar 0,444 + 0,359 + 0,193 satuan 

pada konstanta 0,177 dan sebaliknya setiap terjadi penurunan daya ledak otot 

lengan bahu, kekuatan otot lengan bahu dan daya ledak otot tungkai secara 

bersama-sama masing-masing satu satuan maka hasil jumping service akan 

menurun sebesar 0,444 + 0,359 + 0,193 satuan pada konstanta 0,177. 

 

4.2 Pembahasan 

Merujuk pada hasil analisis data penelitian, terlihat bahwa baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama ada sumbangan yang signifikan daya ledak otot 

lengan bahu, kekuatan otot lengan bahu dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil 

jumping service pada klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. Bentuk 
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sumbangan yang terjadi adalah sumbangan yang positif. Berkaitan dengan hal 

tersebut, selanjutnya akan dibahas hal-hal sebagai berikut : 

4.2.1 Sumbangan Daya Ledak Otot Lengan Bahu terhadap Hasil Jumping 

Service  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa daya ledak otot lengan 

bahu memberikan sumbangan terhadap hasil jumping service bola voli pada 

pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009. Adanya sumbangan 

daya ledak otot lengan bahu terhadap hasil jumping service ini dikarenakan dalam 

pelaksanaan gerak memukul seperti dalam jumping service ini diperlukan tenaga 

yang besar pada lengan bahu agar bola yang dipukul dapat keras dan tajang 

mengarah pada bidang permainan lawan.  

Daya ledak otot lengan bahu 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 bahu dalam pukulan jumping service sumbangannya dalam 

menghasilkan pukulan bola yang sulit dikembalikan lawan. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dari hasil penelitian ini bahwa ada sumbangan yang berarti daya ledak 

otot lengan terhadap hasil jumping service.  

Pentingnya daya ledak otot lengan bahu untuk menunjang hasil jumping 

service dalam permainan bola voli didukung dari pendapat M. Sajoto(1988:45) 

yang menyatakan daya ledak merupakan dasar dari setiap aktifitas manusia, 

karena perbaduan 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 
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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. Melihat kenyataan 

tersebut, dalam rangka peningkatan daya ledak otot lengan bahu guna mencapai 

hasil jumping service yang optimal, maka bagian-bagian otot lengan tersebutlah 

yang harus diperhatikan.  

4.2.2 Sumbangan Kekuatan Otot Lengan Bahu terhadap Hasil Jumping 

Service  

Unsur kekuatan otot yang terdapat pada diri manusia telah ada semenjak 

manusia itu dilahirkan. Hanya pada saat anak-anak sifatnya masih murni, belum 

mendapat pengaruh dari lingkungannya. Perkembangan unsur kekuatan otot itu 

sejalan dengan bertambahnya usia manusia. Sehingga kekuatan otot yang 

dihasilkan oleh kontraksi otot menjadi dasar untuk melakukan aktivitas, dalam 

kehidupan manusia. Aktivitas yang dimaksud disini adalah aktivitas olahraga 

khususnya olahraga bola voli. 
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Dalam perkembangan bola voli dewasa ini, servis tidak hanya berguna 

untuk memulai permainan, akan tetapi service juga sebagai salah satu jenis 

serangan awal untuk mengakhiri perlawanan lawan. Sebab servis yang dilakukan 

dengan kekuatan otot lengan bahu yang kuat dapat menghasilkan pukulan bola 

servis yang keras sehingga dapat menjadi salah satu senjata untuk menyerang 

dengan tujuan untuk mendapatkan nilai. Sebagai senjata untuk menyerang maka 

diperlukan kekuatan yang besar saat melakukan servis. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dari hasil penelitian ini bahwa ada sumbangan kekuatan otot lengan 

bahu terhadap hasil jumping service dalam permainan bola voli pemain klub 

IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 2009 

Pentingnya kekuatan otot lengan bahu untuk menunjang keterampilan 

jumping service dalam permainan bola voli didukung dari pendapat M. Sajoto 

(1988:45) yang menyatakan kekuatan merupakan dasar dari setiap aktifitas 

manusia, karena kekuatan itu merupakan modal dasar untuk melakukan 

teknik-teknik dasar olahraga dan juga dapat dipakai alat peningkatan rasa percaya 

diri lebih besar. Dengan kekuatan otot lengan bahu yang besar, maka akan 

memungkinkan seorang pemain melakukan pukulan jumping service yang keras 

mengarah pada bidang sasaran yang sulit dijangkau lawan guna memenangkan 

pertandingan. 

4.2.3 Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Hasil Jumping 

Service  

Daya ledak otot tungkai yang merupakan kemampuan otot atau 

sekelompok otot pada tungkai untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam 
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waktu yang sangat singkat. Untuk kerja kekuatan maksimal yang dilakukan dalam 

waktu singkat oleh tungkai ini tercermin seperti dalam aktivitas lompat tinggi, 

lompat jauh, serta gerakan lain yang bersifat eksplosif yang dapat dilakukan oleh 

tungkai. 

Dalam pelaksanaan jumping service sangat membutuhkan kemampuan 

untuk melompat yang tinggi agar bola yang dipukul dapat semakin tajam. 

Kemampuan untuk melompat saat melakukan jumping service ini memerlukan 

dukungan daya ledak otot tungkai yang besar, hal ini dibuktikan melalui 

penelitian ini, dimana daya ledak otot tungkai memberikan sumbangan terhadap 

hasil jumping service dalam permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS 

Kabupaten Semarang tahun 2009.  

Adanya sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil jumping service 

dikarenakan dalam melakukan  jumping service diperlukan tolakan tungkai yang 

kuat agar mampu melompat setinggi-tingginya saat memukul bola servis. Hal 

tersebut didukung pendapat M. Sajoto (1988:58) yang menyatakan bahwa daya 

ledak otot tungkai merupakan salah satu komponen kondisi fisik yang hampir 

semua cabang olahraga membutuhkan. Daya ledak merupakan kemampuan 

seseorang untuk mempergunakan tenaga maksimum yang dikerahkan dalam 

waktu yang sependek-pendeknya, dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa daya otot 

sama dengan kekuatan (force) x kecepatan (velocity) seperti dalam melompat, 

tolak peluru serta gerak lain yang bersifat eksplosif sangat memerlukan komponen 

daya ledak.  
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Mengacu dari kenyataan tersebut, maka dalam upaya meningkatakan hasil 

jumping service dalam permainan bola voli, komponen kondisi fisik yang penting 

untuk diperhatikan adalah daya ledak otot tungkai karena dengan daya ledak otot 

tungkai yang besar seorang pemain saat melakukan jumping service akan dapat 

menjangkau bola yang setinggi-tingginya sehingga hasil pukulan servisnya dapat 

menjadi semakin tajam. 

4.2.4 Sumbangan Daya Ledak Otot Lengan Bahu, Kekuatan Otot Lengan 

Bahu dan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Hasil Jumping Service  

Berdasar pada hasil analisis regresi masing-masing prediktor yaitu daya 

ledak otot lengan bahu, kekuatan otot lengan bahu dan daya ledak otot tungkai 

terhadap hasil jumping service, secara bersama-sama ketiga prediktor memiliki 

sumbangan yang signifikan terhadap kriterium. Kondisi tersebut memberikan 

gambaran bahwa seorang pemain yang memiliki daya ledak otot lengan bahu, 

kekuatan otot lengan bahu dan daya ledak otot tungkai yang besar akan mampu 

mencapai hasil jumping service yang lebih baik dibandingkan seorang pemain 

yang memiliki daya ledak otot lengan bahu, kekuatan otot lengan bahu  dan daya 

ledak otot tungkai yang lemah.  

Adanya sumbangan daya ledak otot lengan bahu, kekuatan otot lengan 

bahu dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil jumping service dikarenakan 

dalam melakukan gerakan jumping service dibutuhkan koordinasi antara lengan 

dan kaki yang baik, maksudnya adalah seorang pemain dalam melakukan jumping 

service dilakukan dengan daya ledak dan kekuatan otot lengan bahu serta daya 
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ledak otot tungkai yang besar akan menghasilkan pukulan jumping service yang 

akurat dan terarah. 

Kaitannya dalam pembinaan prestasi khususnya pada keterampilan 

melakukan jumping service, M Sajoto (1995:57), menegaskan bahwa unsur-unsur 

kondisi fisik merupakan salah satu prasyarat yang sangat diperlukan dalam setiap 

usaha peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan dapat dikatakan dasar landasan 

titik tolak suatu awalan olahraga prestasi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasar pada hasil pengolahan data penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1) Ada sumbangan daya ledak otot lengan bahu sebesar 39,9% terhadap hasil 

jumping service dalam permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS 

Kabupaten Semarang tahun 2009. 

2) .Ada sumbangan kekuatan otot lengan bahu sebesar 33,9% terhadap hasil 

jumping service dalam permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS 

Kabupaten Semarang tahun 2009. 

3) Ada sumbangan daya ledak otot tungkai sebesar 32,0% terhadap hasil jumping 

service dalam permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten 

Semarang tahun 2009. 

4) Ada sumbangan daya ledak otot lengan bahu, kekuatan otot lengan bahu dan 

daya ledak otot tungkai sebesar 47,8% terhadap hasil jumping service dalam 

permainan bola voli pada pemain klub IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 

2009. 

 

5.2  Saran 

Berorientasi pada hasil analisis dan simpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka perlu penulis ajukan beberapa saran kepada para pelatih dalam 

melatih jumping sevice  sebagai berikut : 
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1. Pelatih di klub IVOKAS Kabapaten Semarang selain memberikan latihan 

teknik dasar jumping service juga perlu memberikan latihan peningkatan daya 

ledak otot lengan bahu, kekuatan otot lengan bahu dan daya ledak otot tungkai 

secara terprogram dan terencana serta sering melakukan latihan guna 

mengkoordinasikan unsur tersebut dengan gerakan jumping servis agar para 

pemainnya memiliki kemampuan melakukan jumping service yang lebih baik. 

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 terkainn berbagai komponen kondisi fisik yang diperlukan 

dalam pelaksanaan jumping service. 
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