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ABSTRAK

RATNAWATI.2019.KontribusiKekuatanOtotLenganPanjangTungkaiDanKekuatan
OtotTungkaiTerhadapKemampuanPassingBawahPadaPermainanBolaVoli

MahasiswaFIKUNM,Skripsi,FakultasIlmuKeolahragaanUniversitas
NegeriMakassar.

Penelitianiniadalahpenelitiandeskriptifyangbertujuanuntukmengetahui
kontribusikekuatanototlengan,panjangtungkai,dankekuatanotottungkai
terhadapkemampuanpassingbawahpadapermainanbolavolimahasiswaFIKUNM.
AdapunpopulasinyaadalahMahasiswaPKOFIKUNM angkatan2017secararandom
samplingsebanyak30org.Teknikanalisisdatayangdigunakanadalahanalisis
deskriptif,analisiskoefisienkorelasipearsonproductmoment(r),dananalisis
Regresimelaluiprogram SPSS16padatarafsignifikanα0,05.

Berdasarkananalisisdatayangdiperolehhasil:1)Adakontribusikekuatan
ototlenganterhadapkemampuanpassaingbawahpadapermainanbolavoli,di
perolehnilair(p)57,1(P<α0.05).2)Adakontribusipanjangtungkaiterhadap
kemampuanpassingbawahpadapermainanbolavoli,diperolehnilairhiyung
(p)=55,2%(P<α0.05).3)Adakontribusikekuatanotottungkaiterhadap
kemampuanpassaingbawahpadapermainanbolavoli56,2%(P<α0.05).Ada
kontrribusianatarakekuatanototlengan,panjangtungkaidankekuatanotottungkai
terhadapkemampuanpassingbawahpadapermainanbolavoli,diperoleh61,6%.



BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakangMasalah

Pembelajaranpendidikan

jasmanimelaluipermainanbolavoli

yangdilaksanakandiprogram studi

pendidikankepelatihanolahraga

merupakanmatakuliahwajibyang

bertujuanuntukmeningkatkan

keterampilandanskillmahasiswa,

yangdiharapkandapatpencapai

prestasibelajaryang

optimal.Permainanbolavoli

merupakancabangolahragayang

sudahlamadikenal,dengandemikian

sangatmemerlukanketangkasan,

koordinasi,kecepatan,kelincahan,

sertadayareaksiyang

tinggi.Permainanbolavolijuga

merupakanpermainanyangdituntut

untukdapatmenguasaitehnik-tehnik

dasar.Seorangmahasiswadituntut

untukmempunyaiketerampilanfisik

yangbaiksehinggadapatmenguasai

tehnik-tehnikdasarbolavoli,

mempunyaiskilyangbaikagardapat

menerapkannyakepadamasyarakat

sekitarnya.

Sebagaifaktayangkami

tambahyaitubelum maksimalnya

kemampuanpassingbawahpada

mahasiswapendidikankepelatihan

olahragasehinggaketerampilan

passingbawahbelum mampu

bersaingdenganlembagayanglain.

Olehkarenaitu,inimenjadilatar

belakangmengapapeneliti

mengajukanpenelitianini.

Teknikdalam permainan

bolavolimerupakanfaktoryangsangat

penting.Suharno(51)mengatakan

bahwa,penguasaantenikdasar

bermainbolavolimerupakansalah

satuunsuryangikutmenentukan

menangataukalahnyasuaturegu

dalam suatupertandingandisamping

unsurkondisifisik,tenikdanmental.

MenurutM.Yunus(68)tenikdalam

permainanbolavolidapatdiartikan

sebagaicaramemainkanbolasecara

efektifdanefisiensesuaidengan

peraturan-peraturanpermainanyang

berlakuuntukmencapaisuatuhasil

yangoptimal.

Passing bawah merupakan

salah satu teknik dalam permainan

bolavoli.Padamulanyapassingbawah

merupakan langkah awal untuk

menentukanjalannyasuatupermainan,

dimanapassingbawahmemilikidua

fungsiyangsangatdominanpadasaat

melakukan penyerangan maupun

pertahanan.
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BABII

KAJIANPUSTAKA

A.DeskripsiTeori

1.Pengertian Permainan



Bolavoli

Permainanbolavolimerupakan

permainan beregu yang dimainkan

oleh dua regu regu dimana masing-

masing reguterdiridarienam orang

pemain.Memantulkanbolamerupakan

karakteristikpermainanbolavoliyang

dilakukan sebanyak-banyaknya tiga

kalisetelah itu bola harus segera

diseberangkan atau dikembalikan ke

daerah lawan.Seluruh permainan

melibatkan keterampilan dalam

mengolahboladengantangan.

MenurutNurilAhmadi(2007:20)

permainan bolavolimerupakan suatu

permainanyangkompleksyangtidak

mudah dilakukan oleh setiap

orang.Oleh karena itu permainan

bolavolidibutuhkan koordinasigerak

yang benar-benar bisa diandalkan

untukmelakukansemuagerakanyang

adadalam permainanbolavoli.Menurut

Barbera L. Viera dan Bonnie Jiil

Ferguson (1996: 2) prinsip dasar

bermainbolavoliyaitumemukulbola

ke arah bidang lapangan musuh

sedemikian rupa agar dapat

mengembalikanbola.

Berdasarkan tujuan di atas,

maka untuk meraihnya diperlukan

teknik dasar dan strategi dalam

bermain bolavoli.Semua itu dapat

dicapai dengan latihan-latihan dan

pertandingan-pertandingan yang

direncanakan dan dilakukan terus-

menerussecaraberkelanjutan.

Berdasarkan beberapa

pendapatdiatas dapatdisimpulkan

bahwa,hakekat permainan bolavoli

adalah suatu permainan yang

bertujuan untuk hiburan dan

peningkatan prestasi menggunakan

prinsip dasar memantulkan bola

bergantian dengan teman seregu

maksimal sebanyak tiga kali dan

setelah itu harus segera

diseberangkan melewatinetmenuju

daerahlawan.

2.PengertianPassingBawah

MenurutBarbaraLViera(2004:
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19)passingbawahatauoperanlengan

bawah merupakan teknik dasar

bolavoliyang harus dipelajarilebih

tegasnya,Barbaramengatakanbahwa

operan inibiasanya menjaditeknik

pertamayangdigunakantim bilatidak

memegang servis. Operan ini di

gunakan untuk menerima servis,

menerima spiker, memukul bola

setinggi pinggang ke bawah dan

memukul bola yang terpantul di

net”.Passing bawah sering disebut

underhand passing merupakan salah

satuteknikdasarpermainanbolavoli,

operanlenganbawahsangatpenting

untukdapatmeredam kekuatanbola

yang dipukuldengan keras.Passing

bawah inimerupakan teknik dalam

permaian bolavoliyang mempunyai

banyak fungsi atau

kegunaan.Perhatikan bola pada saat

menyentuh lengan.Perkenaan pada

lengan bagaian dalam pada saat

memainkan bola dengan sisidalam

lengan bawah merupakan teknik

bermainyangcukuppenting.

Walaupunoperanlengandepan

sering digunakan, anda akan

melakukanoperandenganlebihakurat

bila menggunakan operan overhead.

Karena itu, bila memungkinkan,

gunakanlah operan overhead.Tetapi,

untukmenghadapibolaliaryangtak

terkendalikansepertibolaservisatau

spikeandaharusmenggunakan



operan lengan depan, karena jari

tangan yang terbuka tidak akan

mampu menahan bola yang dipukul

denganskuattenaga.Operanlengan

depan seringkali digunakan untuk

mengarahkanbolakepadarekansatu

tim.Sangatpentingartinyabagianda

untukdapatmeredam kekuatanbola

yang dipukuldengan keras tersebut

dan mengarahkan bola tersebutke

rekanandaagariadapatmelakukan

operan overhead atau mengumpan

bola.

Passingbawahharusdilakukan

denganbaikjikatim inginmemperoleh

kesuksesan.Teknikinimerupakantitik

awaldarisebuah penyerangan,bila

bolayangdiperolehjelek,pengumpan

akan mengalami kesulitan untuk

menempatan bola yang baik untuk

para penyerang.Elemen dasarbagi

pelaksanaan operan lengan depan

yang baik menurutBarbara L Viera

(2004: 20) adalah: (a) gerakan

mengambilbola;(b)mengaturposisi

anda; (c) memukul bola; dan (d)

mengarahkan bola kearah sasaran.

Ketika melakukan operan lengan

depan,telapaktanganharusdisatukan

denganibujariposisisejajar.Kedua

sikutdiputarkearahdalam sehingga

bagianlenganyangdatardanlembut

menghadapkeatas.“Landasan”yang

terbentuk ditangan tersebutharus

sejajar dengan paha;tahan kedua

tanganjauhdaritubuh,harusberusaha

menempatkantubuhdibelakangbola,

redam kekuatan bola,dan arahkan

bolakesasarandenganmenggunakan

tubuh,melaluigerakan mengulurkan

kaki, sambil menyentuhkan bola

dengan sedikit atau tanpa

mengayunkan lengan (gerakan

mendorong).

MenurutNurilAhmadi(2007:23)

bahwa kegunaan teknik passing

bawahantaralain:

a.Untukpenerimaanbolaservis

b.Untuk penerimaan bola dari

lawan yang berupa



serangan/smash

c.Untukpengambilanbolasetelah

terjadiblokataupantulandari

net

d.Untuk menyelamatkan bola

yang kadang-kadang terpental

jauhdiluarlapanganpermainan

e.Untuk pengambilan bola yang

rendah dan mendadak

datangnya

Memainkan bola dengan sisi

dalam lengan bawah merupakan

teknik bermain yang cukup penting.

Adapunteknikpassingbawahadalah

sebagaiberikut:

a.Persiapan

1)Bergerakkearahdatangnya
boladanaturposisitubuh.

2)Genggam jemaritangan.

3)Kakidalam posisimeregang
dengansantai,bahuterbuka
lebar.

4)Tekuk lutut, tahan tubuh
dalam posisirendah.

5)Bentuk landasan dengan
lengan.

6)Sikutterkunci.

7)Lengansejarahdenganpaha.

8) Pingganglurus.

9)Pandangankearahbola

Gambar1.Persiapan
PassingBawah

Sumber:www.google.com

b.Pelaksanaan

1)Terimaboladidepanbadan.

2)Kakisedikitdiulurkan.

3)Berat badan dialihkan ke

depan.

4)Pukullah bola jauh dari

badan.

5)Pinggulbergerakkedepan.

6)Perhatikan bola saat

menyentuh lengan.

Perkenaan pada lengan

bagian dalam pada



permukaan yang luas di

antara pergelangan tangan

dansiku.

Gambar2.PelaksanaanPassing
Bawah

Sumber.www.google.com

c.Gerakanlanjutan

1)Jaritangantetapdigenggam.

2)Sikuttetapterkunci.

3)Landasanmengikutibolake
sasaran.

4)Pindahkan beratbadan ke
arahsasaran.

5)Perhatikanbolabergerakke
sasaran.

Gambar3.GerakanLanjutanPassing
Bawah

Sumber.www.google.com

Beberapa manfaat bila

menguasai teknik dasar passing

bawah dengan baik adalah sekeras

apapunservisataupukulanboladalam

pengembaliannya tetap dipantulkan

dengan pengembalian yang

tenang.Hasil passing bawah dapat

diumpankan ke pemain berikutnya

dengan baik dan sedikit sekali

terjadinya resiko cidera.Untuk

mencapaipemahaman gerak dasar

passing bawah dengan baik maka

diperlukanlatihanteraturdanterukur

sehingga dapat menguasai gerak

dasar passing bawah dalam

permainan bolavoli denganbaik.Saat

melakukan passing bawah bola voli

siswa sangat sering melakukan

kesalahan dalam melakukan

gerakan.Halinimengakibatkan bola

hasildaripassingbawahmenjaditidak

terarah.MenurutNurilAhmad(2007:

24) kesalahan umum yang biasa

dilakukan saat melakukan passing



bawahadalah:

a)Lengan pemukulditekuk pada

siku sehingga arah pemukul

sempit.Akibatnyabolaberputar

danmenyelewengarahnya.

b)Terlalubanyakgerakanlengan

pukulankedepandibandingkan

gerakankeatas,sehinggasudut

datang bola terhadap lengan

bawahpemukultidak90°.

c)Bolajatuhpadakepalantelapak

tangan.

d)Dua lengan bawah sebagai

pemukulkurangsejajar.

e)Tidak ada koordinasi yang

harmonisantaragerakanlengan,

badan,dankaki.

f) Gerakan ayunan secara

keseluruhan terlalu eksplosif

sehingga bola lari jauh

menyeleweng.

g)Kurang menekuk lutut pada

langkahpersiapanpelaksanaan.

h)Persentuhan bola dengan

lengan bawah terlambat(lebih

tinggidaridada)sehinggabola

arahnyakeatasbelakangyang

tidak sesuai dengan tujuan

passing.

i) Bola tinggi yang seharusnya

diambildengan passing atas,

dilakukan dengan passing

bawah.

j) Terlambat melangkah ke

samping atau ke depan agar

bolaselaluterkurungdidepan

badan sebelum persentuhan

boladenganlenganpemukul.

k)Pemain malas melakukan

passing atas terutama pada

wanita setelah menguasai

teknikpassingbawah.

l) Kurang dapat mengatur

perkenaan yang tepat sesuai

dengandatangnyabola(cepat,

lambat,berputar).

m)Lengan pemukul digerakkan

duakali.

n)Lengan pemukul diayunkan

lebihtinggidaribahu.



o)KekuatanOtotLengan

Kekuatan otot merupakan

komponenyangsangatpentingguna

meningkatkankondisifisikseseorang

laatihanyangteraturdanterukurserta

berkelanjutan akan dapat

menghasilkan perubahan-perubahan

struktur otot yang bermuara akan

bertambahnya kemampuan kontraksi

ototsalahsatufaktorpentingdalam

semua cabang olahraga. Kekuatan

ototmenurutpendapatSuharno(1985:

11)adalahkemampuandariototuntuk

dapatmengatasitahananataubeban

dalam menunjukanaktivitas.Kekuatan

ototadalah komponen kondisifisik

seseorang tentang kemampuannya

dalam mempergunakan otot untuk

menerima sewaktu bekerja Sajoto

(1988:16).

Kekuatan otot juga dapat

didifinisikansebagaitenagamaksimal

yang dipakaisuatu kelompok untuk

mengubah keadaan gerak suatu

benda.Halinikekuatanototdikaitkan

dengankemampuanseseorangdalam

menahan,menarik dan mendorong

suatu beban.Kekuatan merupakan

salah satu komponen daribeberapa

komponen kondisi fisik yang kita

miliki.Berolahraga kebanyakan

keterampilan melibatkan gerakan-

gerakan yang disebabkan oleh

kekuatan yang dihasilkan oleh

kontraksi otot.Berbicara mengenai

kekuatan (strength) seseorang

biasanya mengacu kepada

kemampuan otot untuk

membangkitkan tegangan terhadap

suatutahananyangberasaldaridalam

tubuhmaupunbebandariluartubuh.

Adapun batasan dari kekuatan

menurut para ahli adalah sebagai

berikut:

Oleh Harsono (1988: 176)

“Kekuatan (strength) adalah

kemampuan otot untuk

membangkitkan tegangan terhadap

suatu tahanan”. Sedangkan Sajoto

(1995: 8) mengemukakan bahwa:



“Kekuatan adalah komponen kondisi

fisik seseorang tentang

kemampuannya dalam

mempergunakan otot untuk

memberikanbebansewaktubekerja”.

Berdasarkan beberapa

pendapat di atas maka dapat

disimpulkan bahwa kekuatan otot

adalahtenagayangdapatdikerahkan

kelompokototdalam menerimabeban

sewaktu melakukan aktivitas

olahraga.Tenaga maksimal yang

dikerahkankelompokotottergantung

padajeniskontraksiyangdigunakan.

3.PanjangTungkai

Panjangtungkaiadalahjarak

vertikalantaratelapakkakisampai

denganpangkalpahayangdiukur

dengancaraberdiritegak.Panjang

tungkaisebagaibagiandaripostur

tubuhmemilikihubunganyangsangat

eratdalam kaitannyasebagai

pengungkitdisaatmenendang

bola.Panjangtungkaisebagaisalah

satuanggotagerakbawahmemiliki

peranpentingdalam unjukkerja

olahraga.Sebagaianggotagerak

bawah,panjangtungkaiberfungsi

sebagaipenopanggerakanggota

tubuhbagianatas.Panjangtungkai

melibatkantulang-tulangdanotot-otot

pembentuktungkaibaiktungkai

bawahdantungkaiatas.Tulang-tulang

pembentuktungkaimeliputitulang-

tulangkaki,tulangtibiadanfibula,

sertatulangfemur.

Anggotagerakbawahdikaitkan

padabatangtubuhdengan

perantaraangelangpanggul,meliputi:

(1)tulangpangkalpaha(Coxae),(2)

tulangpaha(Femur),(3)tulangkering

(Tibia),(4)tulangbetis(Fibula),(5)

tempurunglutut(Patela),(6)tulang

pangkalkaki(Tarsalia),(7)tulang

telapakkaki(MetaTarsalia),dan(8)

Ruasjari-jarikaki(Phalangea)

(Syaifuddin,1996:31).

MenurutImam Hidayat(1999:

255)bahwatungkaimerupakan

anggotatubuh(ekstremitas)bagian

bawahdanterdiridaritungkaiatas

(femur),tungkaibawah(tibiadan

fibula)dankaki.Sedangkankaki

meliputipergelangankaki

(ankle/tarsus),tapakkaki(metatarsus),

danlimajarikaki(phalangeus)”.Jadi,

Panjangtungkaisecararingkasdapat

dikatakansebagaijarakvertikalantara

telapakkakisampaidenganpangkal

pahayangdiukurdengancaraberdiri

tegak.

4.Panjang tungkai sebagai

bagian dari postur tubuh

memiliki hubungan yang

sangateratdalam kaitannya

sebagaipengungkit disaat

menendang bola.Tungkai

sebagai anggota tubuh



bagianbawah(lowerbody)

berfungsisebagaipenahan

badan.

5.KekuatanOtotTungkai

MenurutSuharno(1981:25)

kekuatanadatigamacam yaitu:

kekuatanmaksimal,kekuatandaya

ledak,danpowerendurance(kuatdan

tahanlama).

a.Kekuatan maksimal adalah

kemampuan otot dalam

konsentrasi maksimal serta

dapat melawan/menahan

bebanyangmaksimalpula.

b.Kekuatan daya ledak adalah

kemampuan sebuah ototatau

segerombolan otot untuk

mengatasi tahanan beban

dengankecepatantinggidalam

satugerakanyangutuh.

c.Power endurance (kuat dan

tahanlama)adalahkemampuan

tahan lamanya kekuatan otot

untukmelawantahananbeban

yangtinggiintensitasnya.

Kekuatanototadalah

komponenyangsangatpentinguntuk

meningkatkankondisifisiksecara

keseluruhan.Karena,pertamakekuatan

merupakandayapenggeraksetiap

aktivitasfisik.TungkaimenurutKamus

BesarBahasaIndonesiaadalahkaki

(W.J.S.Poerwadarminta,1976:

1557).Dariuraiandiatasdapat

diartikanbahwakekuatanotottungkai

adalahkomponenkondisifisikyang

menyangkutmasalahketepatan

seseorangpadasaatmenggunakan

otottungkaiataukaki.Kekuatanotot

tungkaiyangdimaksuddisiniadalah

kekuatanototkakiyangdigunakan

untukmengambilposisiberdiriyang

tepatpadasaatmelakukanpassing

bawah.

Daripendapattersebutdapat

dijelaskanbahwakekuatanotot

tungkaiberpengaruhdalam

menghasilkanposisiyangtepatpada

saatmelakukanpassingbawah.

A.KerangkaBerfikir

Kerangkaberfikirmerupakan

konsepdasarpenelitianseorang

penelitiuntukmenggambarkan

keterkaitanantaravariabel-variabel

penelitiberdasarkanteori-teoriyang

ada.Dengandemikianketepatan

passingpatutmanjadiperhatiandalam

latihanolahragabolavoli.Kemampuan

dipengaruhiolehberbagaifaktor,

diantaranyaadalahkekuatanotot

lengan,panjangtungkaidankekuatan

otottungkai.

1.Kekuatanototlengan,berfungsi

untukmengaturkuatlemahnya

pukulan,

sehinggabolamudahdiarahkan.



2.Panjang tungkai berfungsi

sebagai penopang gerak

anggotatubuhbagianatas.

3.Kekuatanotottungkaiberfungsi

untukmengambilposisiberdiri

yangtepatpadasaatmelakukan

passingbawah.

Daritigafaktordiatasmenjadi

faktoryangsangatpentingdalam

ketepatanpassingbawahselain

pengalaman,lamalatihan,kondisi

emosionaldanberbagaifaktorlain.

Untukituperludikajilebihlanjut

pengaruhmasing-masingfaktordi

atas,sehinggaakanlebihmudahuntuk

melakukanperbaikanguna

meningkatkanprestasi.

B.HipotesisPenelitian

Berdasarkan landasan teori

tersebutdiatas,variabelkekuatanotot

lengan dan kekuatan otot tungkai

dengan kemampuan passing bawah

bolavolimaka penelitimendapatkan

gambaran untuk dapatmerumuskan

hipotesis.Hipotesis adalah jawaban

sementara yang masih lemah

kebenarannya, berdasarkan pada

beberapa landasan teoriyang telah

diuraikan, maka hipotesis yang

diajukan dalam penelitian iniadalah

sebagaiberikut:

1.Ada kontribusi kekuatanotot

lengan dengan kemampuan

passing bawah bolavolipada

mahasiswaFIKUNM.

2.Adakontribusipanjangtungkai

dengan kemampuan passing

bawah bolavoli pada

mahasiswaFIKUNM.

3.Ada kontribusikekuatan otot

tungkai dengan kemampuan

passing bawah bolavolipada

mahasiswaFIKUNM.

4. Ada kontribusikekuatan otot

lengan,panjang tungkai dan

kekuatan otottungkaidengan

kemampuan passingbawah

bolavolipada mahasiswa FIK

UNM.

Hipotesispenelitian

1.Ho:β1.y=0

H1:β1.y≠0



2.Ho:β2.y=0

H1:β2.y≠0

3.Ho:β3.y=0

H1:β3.y≠0

4.Ho:R1,2,3.y=0

H1:β1,2,3.y≠0

BABIII

METODOLOGIPENELITIAN

Metodeyangdigunakandalam

penelitianiniadalahmetodedeskriptif

korelasional.Metodepenelitian

menurutSugiyono(2009:2)

mengemukakanbahwametode

penelitianpadadasarnyamerupakan

carailmiahuntukmendapatkandata

dengantujuandankegunaantertentu.

Berdasarkanpendapatdiatasyang

dikemukakanolehahlimakapenelitian

dapatdisimpulkanbahwa,metode

adalahtatacarasederhana,

sedangkanpenelitianadalahupaya

ilmiahyangdilakukanuntuk

memecahkanmasalahdalam kegiatan

keilmuwan,makametodepenelitian

adalahtatacarapemecahanmasalah

dalam kegiatanilmiahyangdibutuhkan

secarasistematisberencanauntuk

mendapatkansesuatudatayang

objektifdanrasionaldidalam kegiatan

pengembanganpengetahuan(sains).

A.VariabeldanDesainPenelitian

1.VariabelPenelitian

Variabelpenelitianadalah

segalasesuatuyangakanmenjadi

hasilpengamatan,atauapayang

menjadititikperhatiandalam suatu

penelitian.Adapunvariabelyang

digunakandalam penelitianiniadalah:

a.Variabel bebas (independen

variabel)yaitu:

- Kekuatanototlengan

- Panjangtungkai

- Kekuatanotottungkai

b.Variabel terikat (dependen

variable)yaitu:

- Kemampuan passing

bawah

2.DesainPenelitian

Desainpenelitianyang

digunakansesuaidenganjenis

penelitian,tujuanpenelitian,danteknik

analisisdatayangdigunakan.Desain

penelitianiniakandijadikansebagai

acuandalam melakukananalisis

penelitiansehinggadapatmenentukan

hasilpenelitianyangdicapai.Oleh

karenaitu,desainpenelitianyang

digunakansebagaiberikut:

Y

X1

X2

X3
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Gambar5.Modeldesain
penelitian

Sumber:Sugiyono(2000)

Keterangan:

X1=Kekuatanotot

lengan

X2 =Panjangtungkai

X3=Kekuatanotot

tungkai

Y=Kemampuanpassing

bawah

R =GabunganantaraX1,

X2danX3

B.Definisi Operasional Variabel

Penelitian

Variabeladalahobjekpenelitian,

atauapayangmenjadititikperhatian

suatupenelitian(SuharsimiArikunto,

2006:118).Gunamemperjelas

pengertianvariabelpenelitian,perlu

dikemukakandefinisioperasionaldari

setiapveriabel,yaitu:

a.KekuatanOtotLengan

Kekuatanototlenganadalah

kemampuansekelompokototpada

lenganuntukmelawanbebanpada

suatuusaha.Tesyangdilakukan

adalahpushupselamasatumenit.

b.PanjangTungkai

Panjangtungkaiadalah

keberadaanpanjangtungkaiyang

diukurmenggunakanalatmeteran,

yangdiukurmulaidaripangkalpaha

sampaitelapakkakidalam satuan

sentimeter.

c.KekuatanOtotTungkai

Kekuatanotottungkaiadalah

kemampuansuatuototatau

sekelompokotottungkaimahasiswa

FIKUNM,untukmengatasibebanatau

tahanan.Kekuatanotottungkaidalam

penelitianinimerupakanmerupakan

kombinasidarikekuatanmaksimal

yangdiukurdengantesVerticallJump.

d.PassingBawah

Passing bawah adalah

merupakancaramemainkanbolayang

dilakukan oleh peserta putra

mahasiswa FIK UNM dengan

menggunakan kedua lengan yang

saling bertautan atau dengan satu

lengan dan untuk mengoperkan

bolavoliyangdimainkankepadateman

seregunya.

C.Populasi dan Sampel

Penelitian

Populasi adalah keseluruhan

sampelyang dijadikan objek dalam

penelitian, jadi populasi suatu

penelitianharusmemilikikarakteristik

yang samaatau hampirsama.Oleh

karenaituyangmenjadipopulasipada

penelitianadalahMahasiswaPKOFIK



UNM angkatan 2017 dengan

menggunakan Random Sampling

(sampel acak).Sampel adalah

sebagiandaripopulasiyangmenjadi

objek penelitian.Dengan demikian

sampel yang digunakan adalah

mahasiswaPKOFIKUNM sebanyak30

orangyangmerupakanbahagiandari

populasidarikampusFIKUNM.Teknik

pengambilan atau penelitian sampel

dalam penelitianiniyaituberdasarkan

Random Sampling.

D.TeknikPengumpulanDatadan

InstrumenPenelitian

1.TeknikpengumpulanData

Teknik pengumpulan data

denganmenggunakanmetodesurvei

dengantesdanpengukuran.Menurut

Suharsimi Arikunto (2002: 84)

mengatakan bahwa pada umumnya

surveimerupakancarapengumpulan

datadarisejumlahunitatauindividu

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 informasiyang

diperoleh akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan.

2.InstrumenPenelitian

Instrumenmerupakanalatukur

yangdigunakanuntukmendapatkan

informasikuantitatiftentangvariasi

karakteristikvariabelsecara

menyeluruh(IbnuHajar,1999:160).

Tesadalahserentetanpertanyaanatau

alatlainyangdigunakanuntuk

mengukurketerampilan,pengetahuan,

intelegensi,kemampuanataubakat

yangdimilikiindividuataukelompok

(SuharsimiArikunto,2006:139).

Adapuninstrumenyangdigunakan

sebagaiberikut:

a.KekuatanOtotLengandengan

TesPushUp(Widiastuti,2011:

82)

1)TujuanTes

Untukmengukurkekuatanotot

lengan



2)Alatdanfasilitas 

a.Stopwatch

b.alattulis

c.formulirtes

d.lapangandatar/matras

3)Petugas

Petugasterdiridariduaorang:

PetugasImengambilhasiltes

danPetugasIImencatathasil

tes.

4)Penilaian dilakukan

berdasarkan jumlah yang di

lakukan dengan benar dalam

waktusatumenit.

5)Pelaksanaan

Teste menelungkup dan

menempatkantelapaktangandi

lantaidibawahkeduabahunya,

sikudipertahankanataudikunci

dalam keadaan lengan di

luruskan.Teste

membengkokkanlengan,badan

diturunkan sampaidadanya

dapat menyentuh lantai dan

dorong kembali ke posisi

awal.Tubuh tetap harus

dipertahankan dengan lurus

sepanjang melakukan

gerakan.Teste melakukan

gerakan sebanyak mungkin

dalam waktusatumenit.

b.PengukuranPanjangTungkai

Untukmengukurpanjang

tungkaipenelitimenggunakanalat

meteran,denganvaliditassebesar

0.876danreliabilitassebesar0.973.

1)Peralatan: meteran dan alat

tulis

2)Pelaksanaan tes:Orang coba

dalam posisi berdiri tegak

kemudian menentukan salah

satutungkaiyangakandiukur,

dan menentukan letak tulang

paha tersebut, dan tarik

meteranhinggategakdanlurus

tentukanpanjanghinggabatas

kaki.

3)Penilaian:Skoryang diperoleh

orang coba adalah hasil

pengukuran dari panjang

tungkai dengan satuan

centimeter(cm).



Gambar6.TesPanjangTungkai
Sumber:www.google.com

c.PengukuranKekuatanOtot

TungkaidenganTesVertical

jump(Widiastuti,2011:102)

a)Tujuan :Mengukurdaya

ledaktungkai

b)Alat :

1.Pitapengukuratau

permukaan

2.Tembokdiberiukuran

c)Pelaksanaan :Orang coba

disamping tembok dimana

pita pengukur itu berada.

Masukkan salah satu

tangannyayangpalingdekat

dengantembokkedalam air

agar jari-jari basah.

Kemudianorangcobategak,

tangan yang telah dibasahi

angkat setinggi mungkin

keatas dan

sentuhkan/letakkan jari-jari

itu ketembok, sampai

terlihat dengan jelas

bekasnya. Dalam hal ini,

perlu perhatikan bahwa

sama sekali tidak

diperbolehkan

membengkokkan tubuhnya

atau mengangkattumitnya

(jinjit). Bekas jari-jari tadi

diu]kurdan dicatat.Berikut

orangcobamulaimelakukan

percobaandenganNampak

jelas jari-jari. Orang

melakukan percobaan ini



sampai tiga kali. Selisih

antara tanda dalam tanda

dalam sikappermulaandan

hasilloncatantertinggiinilah

diukur.

d)Penilaian

 Tinggilompatan,

kurangtinggiRaihan

J.kelamin Baik Cukup Sedang Kurang Buruk

Pria 6˃5cm 50-60cm 40-

49cm

30-39cm 3˂0cm

Perempua

n

5˃8cm 47-58cm 36-

49cm

26-35cm 2˂6cm

Gambar7.Kekuatan

OtotTungkai

Sumber:Widiastuti

(2011:102)

d.TesKemampuanPassing

BawahBolaVoli

Tujuantesiniuntukmengukur

kecakapan dan keterampilan

melakukan passing bawah bolavoli.

MenurutSuharno (1981:67)Braddy

WallVolleyballTestadalahinstrumen

tesyangdigunakanuntukmengetahui

kecakapan atlet dalam bermain

bolavoliyangdiukurdenganmemvoli

bola sebanyak-banyaknya ke tembok

selama satu menit.Validitas tes ini

sebesar0,72danreliabilitassebesar

0,85.UkuranuntuktesBraddyadalah

sasaran ditembok yang berukuran

lebar 152 cm,dengan jarak petak

sasarandarilantaiuntukputri335cm

dan untuk putra 350 cm.Adapun

petunjuk instrumen dalam penelitian

iniadalahsebagaiberikut:

1.Alat:

Dindingatautembok,Bolavoli,

Peluit, Stopwatch, Lakban,



Formulirdanalattulis.

2.Testor

a)Pengawas dua orang

bertugas mengamati dan

mengawasi jatuhnya bola

padapetaksasaran.

b)Pencatathasilsatu orang

bertugasmenghitungwaktu

pelaksanaan dan mencatat

hasilyangdicapaiolehatlet.

c)Pelaksanaantes

Pelaksanaan tes

menggunakan passing

bawahnormalataudengan

kedua tangan.Skor satu

diberikan jika atletmampu

memasing bawah dengan

sah bola yang masuk ke

petak sasaran.Pelaksanaan

selama satu menitdengan

dua kali tes.Nilai akhir

diambildarisalahsatunilai

terbanyak dari dua kali

gilirantersebut.

150cm

X

Gambar8.InstrumenTesKecakapan
PassingBawah
(Suharno,1981)

E.TeknikAnalisisData

Setelahseluruhdatapenilaian

initerkumpulyaknidatakekuatanotot

lengan,datakekuatanotottungkaidan

datakemampuanpassingbawah

permainanbolavolipadamahasiswa

FIKUNM,makauntukmenguji

hipotesisyangdiajukandalam

penelitianini,makadatatersebut

disusun,diolahdandianalisisdengan

menggunakananalisisstatistik

deskriptifdaninferensial.Statistik

deskriptifdimaksudkanuntuk

mendapatkangambaranumum data

penelitian.Statisticinferensialuntuk

mengujihipotesisdengan

menggunakanteknikanalisisregresi

ganda(multipleregresi)dankorelasi

person(korelasiprodukmoment).

Dilakukanjugaanalisis

persyaratananalisisyaituuji

normalitasdatadenganuji

Kolmogorov-Smirnov.Seluruh

rangkaiananalisisdatayang

digunakandalam penelitianini

menggunakanfasilitascomputer

melaluiprogram pengolahandata

statitikSPSS16,0dengantaraf

signifikan95%.

350cm



BABIV

HASILANALISISDANPEMBAHASAN

Padababiniakandikemukakan

penyajianhasilanalisisdatadan

pembahasan.Penyajianhasilanalisis

datameliputianalisisstatisticdan

inferensial.Kemudiandilakukan

pembahasanhasilanalisisdan

kaitannyadenganteoriyang

mendasaripenelitianiniuntuk

memberiinterpretasidarihasilanalisis

data.

A.HasilPenelitian

Dataempirisyangdiperolehdi

lapanganberupahasiltesdan

pengukuranyangterdiriatasdata

kekuatanototlengan,panjangtungkai,

kekuatanotottungkaidan

kemampuanpassingbawahpada

permainanbolavolimahasiswaFIK

UNM terlebihdahuludiadakantabulasi

datauntukmemudahkanpengujian

selanjutnya.

Analisisdatayangdigunakan

dalam penelitianiniadalahdianalisis

denganteknikstatistikinfrensial.

Analisisdatasecaradeskriptif

dimaksudkanuntukmendapatkan

gambaranumum datameliputitotal

nilai,rata-rata,standardeviasi,range,

datamaximum,dataminimum,table

frekuensidangrafik.

Selanjutnyadilakukanpengujian

persyaratananalisisyaituuji

normalitasdanhomogenitas

data.Untukpengujianhipotesis

menggunakanujiregresiuntuk

mencarihubungandariketigavariabel

bebas,yaitukekuatanototlengan,

panjangtungkai,kekuatanotottungkai

sertavariabelterikatkemampuan

passingbawahpadapermainan

bolavolimahasiswaFIKUNM.Dimana

keadaandataharusdalam keadaan

berdistribusinormaldanhomogen.

1.AnalisisDeskriptif

Analisisdatadeskriptif

dimaksudkanuntukmendapatkan

gambaranumum data

penelitian.Analisisdeskriptif

dilakukanterhadapkekuatanotot

lengan,panjangtungkai,kekuatan

otottungkaidankemampuan

passingbawahpadapermainan

bolavolimahasiswaFIK

UNM.Analisisdeskriptifmeliputi,

totalnilai,rata-rata,standardeviasi,

range,maksimaldan

minimum.Darinilai-nilaistatistikini

diharapkandapatmemberi

gambaranumum tentangkeadaan

datakekuatanototlengan,panjang

tungkai,kekuatanotottungkaidan

kemampuanpassingbawah.Hasil
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analisisdeskriptifsetiapvariabel

penelitiandapatdilihatdalam table

1.

Tabel1.Hasilanalisisdeskriptiftiapvariabel

N Sum Mean Stdv.
Rang

e
Min. Max.

KekuatanOtotLengan 30
108

6
36.20 10.327 38 20 58

PanjangTungkai 30
242

5
80.83 4.292 19 71 90

KekuatanOtotTungkai 30
123

1
40.43 9.043 29 25 54

KemampuanPassing

Bawah
30 804 26.80 4.286 17 20 37

Hasildaritabel1diatasyang

merupakangambarandatakekuatan

ototlengan,panjangtungkai,kekuatan

otottungkaidankemampuanpassing

bawahpadapermainanbolavoli

mahasiswaFIKUNM dapatdi

kemukakansebagaiberikut.

a.Untuk data kekuatan otot

lengan dari30 jumlah sampel

diperoleh totalnilaisebanyak

1086 kalidan rata-rata yang

diperoleh 36.20 kali dengan

hasilstandardeviasi10.327dari

rangedata38kaliantaranilai

minimum 20kalidan 58kali

untuknilaimaksimal.

b.Untukdatapanjangtungkaidari

30 jumlah sampel diperoleh

totalnilaisebanyak 2425 cm

dan rata-rata yang diperoleh

80.83 cm dtk dengan hasil

standardeviasi4.292darirange

data 19 cm antara nilai

minimum 71 cm dan 90 cm

untuknilaimaksimal

c.Untuk data kekuatan otot

tungkaidari30jumlahsampel

diperoleh totalnilaisebanyak



1231 cm dan rata-rata yang

diperoleh 40.43 cm dengan

hasilstandardeviasi9.043dari

rangedata29cm antaranilai

minimum 25 cm dan 54 cm

untuknilaimaksimal.

d.Untuk data kemampuan

passingbawahdari30jumlah

sampel diperoleh total nilai

sebanyak804kalidanrata-rata

yang diperoleh 26.80 kali

dengan hasilstandar deviasi

4.286 darirange data 17 kali

antara nilaiminimum 20 kali

dan37kaliuntuknilaimaksimal.

Hasilanalisisdatadeskriptif

tersebutdiatasbarumerupakan

gambarandaridatakekuatanotot

lengan,panjangtungkai,kekuatan

otottungkaidankemampuan

passingbawahpadapermainan

bolavolimahasiswaFIKUNM.Data

tersebutdiatasbelum

menggambarkanbagaimana

keterkaitanatauhubunganantara

variabelbebasyangterdiridari

kekuatanototlengan,panjang

tungkai,kekuatanotottungkai

terhadapvariabelterikatberupa

kemampuanpassingbawah.Untuk

membuktikanapakahada

hubunganyangsignifikanvariabel

bebasterhadapvariabelterikat,

makadiperlukanpengujianlebih

lanjutyaitudenganmenggunakan

ujinormalitasdata.

2.Pengujiannormalitasdata

Salahsatuasumsiyangharus

dipenuhiagarstatistikparametrik

dapatdigunakanpadapenelitian

adalahdataharusmengikutisebaran

normal.Untukmengetahuisebaran

datakekuatanototlengan,panjang

tungkai,kekuatanotottungkaidan

kemampuanpassingbawahpada

permainanbolavolimahasiswaFIK

UNM,makadilakukanujinormalitas

datadenganmenggunakanUji

KolmogorovSmirnov(KS-Z).Hasil

analisisnormalitasdapatdilihatdalam

rangkumantabel2berikut:

Tabel2.Hasilujinormalitastiapvariabel

Variabel K-SZ Probabilitas Α Ket.

KekuatanOtotLengan 0.786 0.567 0,05 Normal

PanjangTungkai 0.969 0.304 0,05 Normal



KekuatanOtotTungkai 0.747 0.683 0,05 Normal

KemampuanPassing

Bawah
0.588

0.880 0,05 Normal

Berdasarkantabel2diatas

menunjukkanbahwadarihasil

pengujiannormalitasdatakekuatan

ototlengan,panjangtungkai,kekuatan

otottungkaidankemampuanpassing

bawahmenggunakanUjiKolmogorov

Smirnovmenunjukkanhasilsebagai

berikut:

a.Dalam pengujian normalitas

datakekuatanototlenganpada

mahasiswaFIK UNM diperoleh

nilai uji Kolmogorov-Smirnov

Test 0.786 dengan tingkat

probabilitas (P) 0.567 lebih

besar dari pada nilai α0,05.

Dengandemikiandatakekuatan

ototlengan pada mahasiswa

FIK UNM yang diperoleh

mengikutisebarannormalatau

berdistribusinormal.

b.Dalam pengujian normalitas

data panjang tungkai pada

mahasiswaFIK UNM diperoleh

nilai uji Kolmogorov-Smirnov

Test 0.969 dengan tingkat

probabilitas (P) 0.304 lebih

besar dari pada nilai α0,05.

Dengandemikiandatapanjang

tungkaipada mahasiswa FIK

UNM yangdiperolehmengikuti

sebaran normal atau

berdistribusinormal.

c.Dalam pengujian normalitas

datakekuatanotottungkaipada

mahasiswaFIK UNM diperoleh

nilai uji Kolmogorov-Smirnov

Test 0.747 dengan tingkat

probabilitas (P) 0.683 lebih

besar dari pada nilai α0,05.

Dengandemikiandatakekuatan

otottungkaipada mahasiswa

FIK UNM yang diperoleh

mengikutisebarannormalatau

berdistribusinormal.



d.Dalam pengujian normalitas

data kemampuan passing

bawah pada mahasiswa FIK

UNM diperoleh nilai uji

Kolmogorov-SmirnovTest0.588

dengantingkatprobabilitas(P)

0.880lebihbesardaripadanilai

α0,05. Dengan demikian data

kekuatan otot tungkai pada

mahasiswa FIK UNM yang

diperoleh mengikuti sebaran

normal atau berdistribusi

normal.

3.Uji Hipotesis (Analisis

Inferensial)

Hipotesisyangdiajukandalam

penelitianiniperludiujidandibuktikan

melaluidataempirisyangdiperolehdi

lapanganmelaluitesdanpengukuran

terhadapvariabelyangditeliti,

selanjutnyadatatersebutakandiolah

secarastatistik.Karenadatapenelitian

mengikutisebarannormal,makauntuk

mengujihipotesispenelitianini

digunakananalisisstatistik

parameterik.

Untukpengujianhipotesis

tersebutmakadilakukanujikorelasi

danregresidatakekuatanototlengan,

panjangtungkai,kekuatanotottungkai

dankemampuanpassingbawahpada

permainanbolavolimahasiswaFIK

UNM.

a.Kontribusikekuatanototlengan

terhadap kemampuan passing

bawahpadapermainanbolavoli

mahasiswaFIKUNM

Hasildatayangdiperolehdari

penelitianbertujuanuntukmengetahui

antaravariabelbebasdanvariabel

terikatsertamembuktikanhipotesis

yangada.Olehkarenaituhasil

pengujianhipotesisberdasarkan

pengolahandatamelaluianalisis

korelasidanregresidariprogram SPSS

tentangkontribusikekuatanotot

lenganterhadapkemampuanpassing

bawahpadapermainanbolavoli

mahasiswaFIKUNMsesuai

rangkumantabel3berikut:

Tabel3.Hasilanalisiskorelasidanregresiuntukhipotesispertama

Variabel r/R Rs F T Sig

KekuatanOtotLengan(X1)
0.571 0.326 13.562 3.683 0.001

KemampuanPassing
Bawah(Y)

Hipotesisstatistikyangakandiuji:
H0:βx1.y=0



H1:βx1.y≠0

Hasilpengujian:

Berdasarkanhasilpengujian

analisiskorelasidanregresidata

antarakekuatanototlenganterhadap

kemampuanpassingbawahpada

permainanbolavolimahasiswaFIK

UNM.Diperolehnilaikorelasi

0.571dengantingkatprobabilitas

(0.001<α:0.05,untuknilaiRkuadrat

(koefesiendeterminasi)0.326.Halini

berarti32.6%kemampuanpassing

bawahdijelaskanolehkekuatanotot

lengan.DariujiAnovaatauFtest,

didapatFhitungadalah13.562dengan

tingkatsignifikansi0,001.Olehkarena

probabilitas(0.001)jauhlebihkecil

dariα:0,05,makamodelregresidapat

dipakaiuntukmemprediksi

kemampuanpassingbawahpada

permainanbolavolimahasiswaFIK

UNM (dapatdiberlakukanuntuk

populasidimanasampeldiambil).Dari

ujiandiperoleh3.683dengantingkat

signifikansi0.001.Olehkarena

probabilitas(0.001)jauhlebihkecil

dariα:0.05MakaHoditolakdanH1

diterimaataukoefesienregresi

signifikan,ataukekuatanototlengan

benar-benarberpengaruhsecara

signifikanterhadapkemampuan

passingbawahpadapermainan

bolavolimahasiswaFIKUNM.

Dengandemikiandapat

disimpulkanbahwaadahubungan

signifikanantarakekuatanototlengan

terhadapkemampuanpassingbawah

padapermainanbolavolimahasiswa

FIKUNM,terbuktinilaikorelasi

observasi(ro)0.571dengantingkat

probabilitas(0.001)<α:0.05.

b.Kontribusipanjang tungkai

terhadap kemampuan passing

bawahpadapermainanbolavoli

mahasiswaFIKUNM

Hasildatayangdiperolehdari

penelitianbertujuanuntukmengetahui

antaravariablebebasdanvariable

terikatsertamembuktikanhipotesis

yangada.Olehkarenaituhasil

pengujianhipotesisberdasarkan

pengolahandatamelaluianalisis

korelasidanregresidariprogram SPSS

tentangkontribusipanjangtungkai

terhadapkemampuanpassingbawah

padapermainanbolavolimahasiswa

FIKUNM diperolehsesuaidari

rangkumantabel4berikut:

Tabel4.Hasilanalisiskorelasi

danregresiuntukhipotesiskedua

Variabel r/R Rs F T Sig

Panjang
Tungkai
(X2)

0.5
52

0.3
05

12.2
65

3.5
02

0.0
02

Kemam
puan
Passing
Bawah
(Y)

Hipotesisstatistikyangakandiuji:

H0:βx2.y=0

H1:βx2.y≠0

Hasilpengujian:

Berdasarkanhasilpengujian

analisiskorelasidanregresidata



antarapanjangtungkaiterhadap

kemampuanpassingbawahpada

permainanbolavolimahasiswaFIK

UNM.Diperolehnilaikorelasi0.552

dengantingkatprobabilitas(0.002)<

α:0.05untuknilaiRkuadrat(koefesien

determinasi)0.305.Haliniberarti

30.5%kemampuanpassingbawah

padapermainanbolavolimahasiswa

FIKUNMdijelaskanolehpanjang

tungkai.DariujiAnovaatauFtest,

didapatFhitung12.265dengan

tingkatsignifikansi0.002.Olehkarena

probabilitas(0.002)jauhlebihkecil

dari0.05.Makamodelregresidapat

dipakaiuntukmemprediksi

kemampuanpassingbawahpada

permainanbolavolimahasiswaFIK

UNM (dapatdiberlakukanuntuk

populasidimanasampeldiambil).Dari

ujitdiperoleh3.502dengantingkat

signifikansi0.002.Olehkarena

probabilitas(0.002)jauhlebihkecil

dariα:0.05.MakaHoditolakdanH1

diterimaataukoefesienregresi

signifikan,ataupanjangtungkaibenar-

benarberpengaruhsecarasignifikan

dengankemampuanpassingbawah

padapermainanbolavolimahasiswa

FIKUNM.

Dengandemikiandapat

disimpulkanbahwaadakontribusi

yangsignifikanantarapanjangtungkai

terhadapkemampuanpassingbawah

padapermainanbolavolimahasiswa

FIKUNM,terbuktinilaikorelasi

observasi(ro)0.552dengantingkat

probabilitas(0.002)<α:0.05.

c.Kontribusiantarakekuatanotot

tungkaiterhadap kemampuan

passingbawahpadapermainan

bolavolimahasiswaFIKUNM.

Hasildatayangdiperolehdari

penelitianbertujuanuntuk

mengetahuiantaravariablebebasdan

variableterikatsertamembuktikan

hipotesisyangada.Olehkarenaitu

hasilpengujianhipotesisberdasarkan

pengolahandatamelaluianalisis

korelasidanregresidariprogram

SPSStentangkontribusikekuatan

otottungkaiterhadapkemampuan

passingbawahpadapermainan

bolavolimahasiswaFIKUNM

diperolehsesuaidarirangkumantabel

4berikut:

Tabel5.Hasilanalisiskorelasi

danregresiuntukhipotesisketiga

Variabel r/R Rs F T Sig

Kekuata
nOtot
Tungkai
(X3)

0.5
62

0.3
16

12.9
46

3.5
98

0.0
01

Kemam
puan
Passing
Bawah
(Y)

Hipotesisstatistikyangakandiuji:

H0:βx3.y=0

H1:βx3.y≠0

Hasilpengujian:

Berdasarkanhasilpengujian

analisiskorelasidanregresidata

antarakekuatanotottungkaiterhadap

kemampuanpassingbawahpada

permainanbolavolimahasiswaFIK

UNM.Diperolehnilaikorelasi0.562

dengantingkatprobabilitas(0.001)<



α:0.05untuknilaiRkuadrat(koefesien

determinasi)0.316.Haliniberarti

31.6%kemampuanpassingbawah

padapermainanbolavolimahasiswa

FIKUNM dijelaskanolehkekuatanotot

tungkai.DariujiAnovaatauFtest,

didapatFhitung12.946dengan

tingkatsignifikansi0.001.Olehkarena

probabilitas(0.001)jauhlebihkecil

dari0.05.Makamodelregresidapat

dipakaiuntukmemprediksi

kemampuanpassingbawahpada

permainanbolavolimahasiswaFIK

UNM (dapatdiberlakukanuntuk

populasidimanasampeldiambil).Dari

ujitdiperoleh3.598dengantingkat

signifikansi0.001.Olehkarena

probabilitas(0.001)jauhlebihkecil

dariα:0.05.MakaHoditolakdanH1

diterimaataukoefesienregresi

signifikan,ataukekuatanotottungkai

benar-benarberpengaruhsecara

signifikandengankemampuan

passingbawahpadapermainan

bolavolimahasiswaFIKUNM.

Dengandemikiandapat

disimpulkanbahwaadakontribusi

yangsignifikanantarakekuatanotot

tungkaiterhadapkemampuanpassing

bawahpadapermainanbolavoli

mahasiswaFIKUNM,terbuktinilai

korelasiobservasi(ro)0.562dengan

tingkatprobabilitas(0.001)<α:0.05.

d. Kontribusiantara kekuatan otot

lengan, panjang tungkai, dan

kekuatan otot tungkaiterhadap

kemampuanpassingbawahpada

permainan bolavoli mahasiswa

FIKUNM.

Hasildatayangdiperolehdari

penelitianbertujuanuntukmengetahui

antaravariabelbebasdanvariabel

terikatsertamembuktikanhipotesis

yangada.Olehkarenaituhasil

pengujianhipotesisberdasarkan

pengolahandatamelaluianalisis

regresidariprogram SPSStentang

kontribusiantarakekuatanototlengan,

panjangtungkai,dankekuatanotot

tungkaiterhadapkemampuanpassing

bawahpadapermainanbolavoli

mahasiswaFIKUNMdiperolehsesuai

darirangkumantabel5berikut:

Tabel6.Hasilanalisisregresi

untukhipotesiskeempat

Variabel r/R Rs F T Sig

Kekuata
nOtot
Lengan
(X1)

Panjang
Tungkai
(X2)

Kekuata
nOtot
Tungkai
(X3)

0.6
16

0.3
80

5.3
10

5.1
12

0.0
05

Kemam
puan
Passing
Bawah
(Y)

Hipotesisstatistikyangakandiuji:

Ho:βx1.2.3y=0

H1:βx1.2.3.y ≠0



Hasilpengujian:

Berdasarkanhasilpengujian

analisisregresidankorelasidata

antarakekuatanototlengan,panjang

tungkai,dankekuatanotottungkai

terhadapkemampuanpassingbawah

padapermainanbolavolimahasiswa

FIKUNM.Diperolehnilairegresi0.616

dengantingkatprobabilitas(0.005)<

α:0.05,untuknilaiRkuadrat(koefesien

determinasi)0.380.Haliniberarti

38.0%kemampuanpassingbawah

padamahasiswaFIKUNMdijelaskan

olehkekuatanototlengan,panjang

tungkai,dankekuatanotottungkai.

DariujiAnovaatauFtest,didapatF

hitungadalah5.310dengantingkat

signifikansi0.005.Olehkarena

probabilitas(0.005)jauhlebihkecil

dariα:0.05,makamodelregresidapat

dipakaiuntukmemprediksi

kemampuanpassingbawahpada

mahasiswaFIKUNM(dapat

diberlakukanuntukpopulasidimana

sampeldiambil).Dariujitdiperoleh

5.112dengantingkatsignifikansi

0.005.Olehkarenaprobabilitas(0.005)

jauhlebihkecildariα:0.05.MakaHo

ditolakdanH1diterimaataukoefesien

regresisignifikanataukekuatanotot

lengan,panjangtungkai,dankekuatan

otottungkaiterhadapkemampuan

passingbawahpadamahasiswaFIK

UNM.

Dengandemikiandapat

disimpulkanbahwaadahubungan

yangsignifikanantarakekuatanotot

lengan,panjangtungkai,dankekuatan

otottungkaiterhadapkemampuan

passingbawahpadapermainan

bolavolimahasiswaFIKUNM,terbukti

nilaikoefisienkorelasiobservasi(Ro)

0.616dengantingkatprobabilitas

(0.005)<α:0.05.

B.Pembahasan

Hasilanalisisdatamelalui

teknikstatistikdiperlukan

pembahasanteoritisyangbersandar

padateoridankerangkaberpikiryang

mendasaripenelitian.

1.Kontribusiantarakekuatanotot

lengan terhadap kemampuan

passingbawahpadamahasiswa

FIKUNM.

Hasilanalisisstatistik

menunjukkanbahwaadakontribusi

yangsignifikanantarakekuatanotot

lenganterhadapkemampuanpassing

bawahpadapermainanbolavoli

mahasiswaFIKUNM.Namunkoefisien

determinasimenunjukkanbahwa

kekuatanototlenganmenduduki

perananpentingdalam melakukan

passingbawah.Hasilyangdiperoleh

dikaitkandengankerangkaberfikirdan

teoriyangada.

Kekuatanototmerupakan

komponenyangsangatpentingguna

meningkatkankondisifisikseseorang

latihanyangteraturdanterukurserta

berkelanjutanakandapat

menghasilkanperubahan-perubahan

strukturototyangbermuaraakan

bertambahnyakemampuankontraksi

ototsalahsatufaktorpentingdalam

semuacabangolahraga.

Dengandemikiandapat

dikemukakanbahwakekuatanotot

lenganmerupakansalahsatu



komponenfisikyangsangat

diperlukandanturutmenentukan

kemampuanpassingbawah.Dapat

disimpulkanbahwakekuatanotot

lenganmemberikontribusyangberarti

terhadapkemampuanpassingbawah

padacabangolahragabolavoli.

2.Kontribusiantarapanjangtungkai

terhadap kemampuan passing

bawahpadamahasiswaFIKUNM.

Hasil analisis statistik

menunjukkan bahwa ada kontribusi

yangsignifikanantarapanjangtungkai

terhadapkemampuanpassingbawah

pada permainan bolavolimahasiswa

FIK UNM. Namun koefisien

determinasi menunjukkan bahwa

panjang tungkaimendudukiperanan

penting dalam melakukan passing

bawah.Hasilyangdiperolehdikaitkan

dengan kerangka berfikir dan teori

yangada.Panjangtungkaiadalahjarak

vertikalantara telapak kakisampai

dengan pangkal paha yang diukur

dengan cara berdiri tegak. Untuk

mengetahui panjang tungkai

seseorang akan di ukur dengan

menggunakan meteran (skala

centimeter) yang pengukurannya

dimulaidaripersendian tulang paha

bagianatas(trochantomayor)sampai

kelantai

Panjangtungkaisebagaibagian

dariposturtubuhmemilikihubungan

yangsangateratdalam kaitannya

sebagaipengungkitdisaatmenendang

bola.Panjangtungkaisebagaisalah

satuanggotagerakbawahmemiliki

peranpentingdalam unjukkerja

olahraga

Dengandemikiandapat

dikemukakanbahwapanjangtungkai

merupakansalahsatukomponenfisik

yangberperandalam melakukan

gerakanpassingbawah.Dimana

Panjangtungkaisebagaibagiandari

posturtubuhmemilikihubunganyang

sangateratdalam kaitannyasebagai

penahanpukulanbolavoli.Tungkai

sebagaianggotatubuhbagianbawah

(lowerbody)berfungsisebagai

penahanbadan.

3. Kontribusiantarakekuatanotot

tungkai terhadap kemampuan

passingbawahpadamahasiswa

FIKUNM.

Hasilanalisisstatistik

menunjukkanbahwaadakontribusi

yangsignifikanantarakekuatanotot

tungkaiterhadapkemampuanpassing

bawahpadamahasiswaFIKUNM.

Namunkoefisiendeterminasi

menunjukkanbahwapanjangtungkai

mendudukiperananpentingdalam



melakukanpassingbawah.Hasilyang

diperolehdikaitkandengankerangka

berfikirdanteoriyangada.

Kekuatanadalahkemampuan

ototuntukmelakukankontraksiguna

membangkitkanketeganganterhadap

suatutahanan.Kekuatanototadalah

komponenyangsangatpentinguntuk

meningkatkankondisifisiksecara

keseluruhan.Kekuatanotot(musculus

strenght)adalahkemampuansatu

ototataukelompokototuntuk

mengerahkandaya(force)maksimal

terhadapsebuahtahanan(resistensi).

Dapatdiartikanbahwakekuatan

otottungkaiadalahkomponenkondisi

fisikyangmenyangkutmasalah

ketepatanseseorangpadasaat

menggunakanotottungkaiataukaki.

Kekuatanotottungkaiyangdimaksud

disiniadalahkekuatanototkakiyang

digunakanuntukmengambilposisi

berdiriyangtepatpadasaat

melakukanpassingbawah.

Dengandemikiandapat

dikemukakanbahwakekuatanotot

tungkaimerupakansalahsatu

komponenfisikyangberperandalam

melakukangerakanpassing

bawah.Dimanakekuatanmerupakan

basisdarisemuakomponenkondisi

fisik.Disampingmembutuhkan

kekuatanotottungkaiuntukmencapai

keterampilanpassingbawahjuga

diperlukanunsurfisiksepertipanjang

tungkai.

4.Kontribusiantara kekuatan otot

lengan, panjang tungkai, dan

kekuatan otottungkaiterhadap

kemampuanpassingbawahpada

permainan bolavoli mahasiswa

FIKUNM.

Hasilanalisisstatistik

menunjukkanbahwaadakontribusi

yangsignifikanantarakekuatanotot

lengan,panjangtungkai,dankekuatan

otottungkaiterhadapkemampuan

passingbawahpadapermainan

bolavolimahasiswaFIK

UNMselebihnyakemampuanpassing

bawahdipengaruhiolehfaktor-faktor

lainyangtidakterdapatdalam

penelitianini.Namunkoefisien

determinasimenunjukkanbahwa

kekuatanototlengan,panjangtungkai,

dankekuatanotottungkaimenduduki

perananpentingdalam melakukan

passingbawahpadamahasiswaFIK

UNM

Apabilahasilpenelitianini

dikaitkandenganteoridankerangka

berpikiryangmendasarinya,maka

padadasarnyapenelitianini

mendukungdanmemperkuatteori-

teoriyangsudahada.Passingbawah

padaumumnyadilakukanuntuk

menerimaservis,atausmashatau

bola-bolasetinggipinggangkebawah..

Operaninidigunakanuntukmenerima

servis,menerimasmash,memukul

bolasetinggipinggangkebawahdan

memukulbolayangmemantuldari

net”.Teknikpassingbawah

merupakanrangkaiangerakanyang

dikombinasikansecarabaikdan

harmonisagarpassingbawahyang

dilakukanmenjadilebihbaikdan

sempurna.

BABV



KESIMPULANDANSARAN

Dalam babiniakandi

kemukakankesimpulansebagaitujuan

akhirdarisuatupenelitianyangdi

kemukakanberdasarkanhasilanalisis

datadanpembahasannya.Dari

kesimpulanpenelitianiniakandi

kemukakanbeberapasaransebagai

rekomendasibagipenerapandan

pengembanganhasilpenelitian.

A.Kesimpulan

Berdasarkanhasilanalisis

datadanpembahasannyamaka

hasilpenelitianinidapat

disimpulkansebagaiberikut:

1.Kekuatanotot lengan memiliki

kontribusi sebesar 32,6%

terhadap kemampuan

passingbawah bolavoli pada

mahasiswaFIK UNM angkatan

2017.

2.Panjang tungkai memiliki

kontribusisebesar 30,5%

terhadap kemampuan passing

bawah bolavoli pada

mahasiswaFIK UNM angkatan

2017.

3.kekuatanotottungkaimemiliki

kontribusisebesar 31,6%

terhadap kemampuan

passingbawah bolavoli pada

mahasiswaFIK UNM angkatan

2017.

4.Jadi secara bersama-sama

kekuatanototlengan,panjang

tungkai dan kekuatan otot

tungkai memiliki kontribusi

sebesar 38,0%terhadap

kemampuan passingbawah

bolavolipada mahasiswa FIK

UNM angkatan2017.

B.Saran

Adapunbeberapasaranyang

dapatpenelitiberikanterkait

denganhasilpenelitianantaralain:

1.Bagi pelatih agar dapat

meningkatkan keterampilan

passing bawah dengan

penerapanbentuklatihanyang

sesuai teknik dan sebagai

materi penyusunan program

latihan.

2. Bagi pemain bolavoli agar

memilikiketepatan melakukan

passingbawahyangbaikperlu

51



berlatih teknik-teknik dasar

passing seiring dengan

peningkatan kekuatanotot

lengan,panjang tungkaidan

kekuatan otottungkaisecara

seimbang.

3.Bagipenelitilainyangberminat

menelitikembalipermasalahan

ini,hendaknya hasilpenelitian

inisebagaibahanpertimbangan

agardiperolehhasilyanglebih

dan dapat

dipertangungjawabkan.
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