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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teoritik 

1. Hakekat Permainan Bolavoli 

Permainan bolavoli mempunyai ciri dapat dimainkan dengan 

melambungkan bola sebelum bola tersebut menyentuh lantai (volleying) 

Barbara L. Viera (1996). Seperti olahraga beregu lainnya, bolavoli menuntut 

kerjasama yang baik antaranggota regu, enam pemain bergerak dalam 

lapangan seluas 9 x 9 m (setengah dari lapangan permainan) dan bekerja 

sama untuk mencapai tujuan permainan, yaitu memukul bola dengan tangan 

melewati jaring net dengan sedmikian rupa hingga pihak lawan tidak dapat 

mengembalikannya. 

Teknik dalam permainan bolavoli menurut Barbara L. Viera (1996) 

antara lain adalah teknik pass bawah, teknik pass atas, teknik servis, teknik 

smash dan teknik block. Teknik permainan bolavoli tersebut saling 

menunjang, apabila pemain dapat menerapkan teknik permainan bolavoli 

secara baik, maka diharapkan pemain tersebut mencapi tujuan yang 

diinginkan dalam permainan bolavoli. 

a. Servis 

Menurut M. Yunus (1992: 69), servis merupakan pukulan 

pembukaan untuk memulai suatu permainan sesuai dengan kemajuan 

permainan, teknik saat ini hanya untuk pembukaan permainan, tapi jika 
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ditinjau dari sudut taktik sudah merupakan serangan awal untuk mendapat 

nilai dan agar suatu regu berhasil mendapat kemenangan.  

Sedangkan menurut Nuril Ahmadi (2007: 20), servis adalah 

pukulan pertama yang dilakukan dari belakang garis akhir lapangan 

permainan melampui net ke daerah lawan. Pukulan servis dilakukan pada 

permulaan dan setiap terjadi kesalahan, karena pukulan servis berperan 

besar untuk memperoleh point, maka pukulan servis harus meyakinkan, 

terarah, keras dan menyulitkan lawan. 

b. Passing 

Passing adalah pukulan seorang pemain dengan menggunakan 

seorang teknik tertentu untuk mengoperkan bola yang dimainkan kepada 

teman untuk dimainkan di lapangan sendiri. 

Bardasar pada teknik dasar passing dalam permainan bolavoli, maka 

teknik passing dibedakan teknik passing atas dan passing bawah. 

1) Passing atas 

Cara melakukan teknik passing atas adalah jari-jari tangan terbuka 

lebar dan tangan membentuk mangkuk hamper saling berhadapan. 

Sebelum menyentuh bola, lutut sedikit ditekuk hingga di muka 

setinggi hidung. Sudut antara siku dan badan kurang lebih 45 derajat. 

Bola disentuhkan dengan cara meluruskan kedua kaki dengan lengan. 

2) Passing bawah 

Teknik pass bawah merupakan teknik dasar dalam permainan bolavoli 

yang harus dipelajari. Teknik pass bawah (underhand passing) 
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biasanya menjadi teknik pertama yang digunakan tim. Teknik pass 

bawah ini digunakan untuk menerima servis, smash, menerima bola 

yang setinggi pinggang ke bawah dan mengambil bola yang 

memantul dari net. 

c. Smash 

Smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan dalam 

mencapai usaha kemenangan (M. Yunus, 1992: 108). 

Smash merupakan bentuk serangan yang paling banyak dalam 

memperoleh nilai oleh suatu tim. 

d. Bendungan (block) 

Blok merupakan benteng utama menangkis serangan lawan (M. 

Yunus, 1992: 199). 

2. Hakikat Kekuatan Otot Lengan 

a. Pengertian kekuatan 

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban 

sewaktu bekerja maksimal (Nuril Ahmadi, 2007: 65). Sedangkan menurut 

Nurhasan (2005: 3) kekuatan adalah kemampuan sekelompok otot dalam 

menahan beban secara maksimal. Jadi kekuatan otot adalah kemampuan 

kondisi fisik seseorang dalam menahan beban sewaktu bekerja secara 

maksimal. 

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban 
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sewaktu bekerja maksimal (Nuril Ahmadi, 2007: 65). Menurut Agus 

Mahendra yang dikutip Duwiyanto (2009: 11) kekuatan adalah sejumlah 

daya yang dapat dihasilkan oleh suatu otot ketika otot itu berkontraksi. 

Kekuatan adalah tenaga yang dipakai untuk mengubah keadaan 

gerak atau bentuk dari suatu benda. Gerakan mendorong atau menarik 

yang bisa mengakibatkan suatu benda mulai bergerak, berhenti atau 

mengubah arah, tergantung pada sifat fisik benda dan besarnya kekuatan, 

titik tumpuan dan arah kekuatan (Pate Rotell Mc Clenaghan, 1993: 181). 

Menurut Suharno H. P. (1980/1981: 28) kekuatan ialah kemampuan dasri 

otot untuk dapat mengatasi tahanan atau beban dalam menjalankan 

aktivitas. 

Dalam program latihan fisik, perlu diperhatikan aspek-aspek 

biomotor yang kompeten dengan cabang olahraga. Dalam seluruh 

aktifitas, kekuatan merupakan dasar yang fundamental yang turut 

mempengaruhi aspek biomotor lainnya. Harsono (1988: 177) 

mengemukakan bahwa kekuatan otot adalah komponen yang sangat 

penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Selain 

sebagai penunjang faktor biomotor lain, kekuatan itu sendiri kadang tidak 

nampak nyata penggunaannya, tetapi sesungguhnya setiap aspek 

biomotor tetap dipengaruhi oleh kekuatan. 

Rusli Lutan dkk (2000: 66) mengemukakan bahwa kekuatan 

merupakan komponen yang sangat penting untuk meningkatkan kondisi 

fisik seseorang secara keseluruhan. Beliau juga menyebutkan bahwa 
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kekuatan otot merupakan kemampuan badan dalam menggunakan daya. 

Kekuatan merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik dan juga 

memegang peranan penting dalam melindungi atlet dari kemungkinan 

cidera. Kekuatan juga bisa menjadikan atlet bisa lari lebih cepat, 

melempar lebih jauh, mengangkat lebih berat, menarik, mendorong, 

memukul, menendang lebih keras dan lain-lain. 

Menurut Djoko Pekik Irianto (2004: 4) kekuatan otot adalah 

kemampuan otot melawan beban dalam satu usaha. Menurut Len Kravitz 

(2001: 6) kekuatan otot adalah kemampuan otot yang menggunakan 

tenaga maksimal, untuk mengangkat beban. Otot yang kuat dapat 

melindungi persendian yang dikelilinginya dan mengurangi kemungkinan 

terjadinya cidera karena aktivitas fisik. Menurut Harsono (1988: 176) 

kekuatan otot lengan adalah kemampuan dari otot lengan untuk 

membangkitkan tegangan dengan suatu tahanan dan mengangkat beban. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kekuatan otot lengan adalah kemampuan otot lengan untuk 

menggerakkan suatu benda. Sehingga bisa melempar lebih jauh, 

mengangkat lebih berat, menarik, mendorong, memukul, menendang 

lebih keras dan melindungi atlet dari kemungkinan cidera. 

b. Kekuatan otot lengan 

Menurut Djoko Pekik Irianto (2004: 4) kekuatan otot adalah 

kemampuan otot melawan beban dalam satu usaha. Menurut Len Kravitz 

(2001: 6) kekuatan otot adalah kemampuan otot yang menggunakan 
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tenaga maksimal, untuk mengangkat beban. Otot-otot yang kuat dapat 

melindungi persendian yang dikelilinginya kemungkinan terjadinya 

cidera karena aktivitas fisik. Kekuatan otot lengan di dalam servis 

dibutuhkan untuk mengontrol kekerasan pukulan atau jauh dekatnya hasil 

servis, sehingga bola dapat diarahkan pada bidang yang diinginkan. 

Semakin kuat lengan pemukul maka semakin mudah dalam mengontrol 

kekerasan pukulan atau jauh dekatnya hasil servis, sehingga bola dapat 

diarahkan pada bidang yang diinginkan. Menurut Harsono (1988: 176) 

kekuatan otot lengan adalah kemampuan dari otot lengan untuk 

membangkitkan tegangan dalam suatu tahanan dan mengangkat beban. 

Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa kekuatan adalah 

kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang dalam mengerahkan 

tenaga secara maksimal untuk melakukan kontraksi atau gerakan. 

3. Koordinasi Mata Tangan 

Koordinasi merupakan kemampuan biomotorik yang sangat 

kompleks. Menurut Suharsono (1982: 11) koordinasi adalah kemampuan 

untuk merangkaikan beberapa gerakan untuk menjadi suatu gerakan yagn 

selaras sesuai dengan tujuan. Ketrampilan biasanya melibatkan koordinasi 

antara dua organ tubuh. Pada ketrampilan yang melibatkan obyek selain 

organ tubuh, koordinasi antara mata dengan organ tubuh lain mutlak 

dibutuhkan.  

Bagi olahragawan atau atlet, koordinasi perlu dikuasai dengan 

sempurna untuk berbagai tujuan, seperti penguasaan teknik-teknik tinggi, 
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menghindari cidera dan benturan dengan lawan pada olahraga pertandingan, 

dan menghemat pengeluaran energi. Dalam olahraga permainan bolavoli, 

koordinasi juga sangat diperlukan, misalnya dalam melakukan gerakan 

passing, smash, servis, block dan lain sebagainya. Dalam servis, koordinasi 

antara mata dan tangan sangat dibutuhkan agar bola dapat dipukul dengan 

baik dan dapat menuju sasaran yang diinginkan. 

Koordinasi merupakan kemampuan biomotorik yang sangat 

kompleks (Harsono, 1988: 219). Koordinasi dianggap sebagai kemampuan 

untuk mengontrol bagian-bagian tubuh yang terpisah yang terlibat di dalam 

suatu pola gerakan yang kompleks dan menyatukan bagian tersebut dalam 

upaya yang tunggal, halus dan berhasil untuk mencapai tujuan (Amung & 

Yudha, 2000: 79). 

Menurut Bompa yang dikutip oleh Sholeh Hartadi (2007: 19) 

mengemukakan bahwa dalam koordinasi mata-tangan akan menghasilkan 

timing dan akurasi. Timing berorientasi pada ketepatan waktu sedangkan 

akurasi berorientasi pada ketepatan sasaran. Melalui timing yang baik maka 

perkenaan antara tangan dengan objek akan sesuai dengan keinginan, 

sehingga akan menghasilkan gerakan yang efektif. Akurasi akan menentukan 

tepat tidaknya obyek kepada sasaran yang dituju. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

koordinasi mata-tangan adalah kombinasi antara mata dan tangan untuk 

melakukan suatu gerakan, mata untuk melihat jarak, besar, tinggi sasaran dan 

tangan untuk mengontrol kekuatan yang akan dikeluarkan, sehingga 

menghasilkan gerakan yang efektif dan tepat sasaran. 
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4. Ketepatan Servis Atas dalam Permainan Bola Voli 

a. Pengertian ketepatan 

Tepat berarti sesuai dengan harapan atau keinginan yang 

dikehendaki. Ketepatan merupakan kemampuan mengarahkan sesuatu 

dengan sadar kepada obyek yang dikehendaki. Menurut Poerwadarminto 

(1979: 1055) ketepatan dapat diartikan sebagai ketelitian atau kejutan. 

Dalam konteks olahraga Suharno (1982: 35) mengemukakan bahwa 

ketepatan adalah kemampuan untuk mengarahkan sesuatu gerak ke 

sesuatu sasaran sesuai dengan tujuannya. 

Ketepatan merupakan kemampuan mengarahkan sesuatu dengan 

sadar kepada objek yang dikehendaki. Menurut Poerwadarminto (1979: 

1055) tepat adalah betul atau lurus arahnya dan jurusannya. Dalam 

konteks olahraga Suharno H. P. (1980/1981: 32) mengemukakan bahwa 

ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan sesuatu 

gerak ke sesuatu sasaran sesuai dengan tujuannya. 

Menurut Mochamad Sajoto (1988: 59) ketepatan adalah 

kemampuan dalam mengendalikan gerak-gerak  bebas terhadap suatu 

sasaran. Ketepatan merupakan faktor yang diperlukan seseorang untuk 

mencapai target yang diinginkan. Ketepatan berhubungan dengan 

keinginan untuk memberikan arah kepada sasaran dengan maksud dan 

tujuan tertentu. 

Berdasarkan uraian tentang ketepatan melempar di atas, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa ketepatan melempar adalah kemampuan 
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seseorang melakukan lemparan menuju sasaran yang dilihat dan 

mengenai sasaran tersebut pada jarak lempar tertentu. 

b. Hakikat servis atas 

Servis adalah cara memukul bola dengan menggunakan tangan 

dari atas arah kepala, sebagai usaha untuk menghidupkan bola dalam 

permainan bolavoli. Pengukuran servis atas menggunakan Tes kecakapan 

bolavoli dari French-Cooper yaitu dengan pemain berdiri pada daerah 

servis lapangan seberang, melakukan servis sebanyak 10 kali dihitung 

pada saat bola jatuh pada kotak sasaran kemudian hasilnya dijumlahkan 

sebagai hasil akhir. (suharno HP, 1979: 69). 

Sejalan dengan kamajuan yang dialami oleh perkembangan 

permainan bolavoli maka arti servis dalam permainan bolavoli juga 

mengalami perubahan-perubahan. Pada jaman sekarang ini hendaknya para 

pembaca mengartikan servis ini tidak lagi sebagai tanda saat dimulainya 

permainan ataupun sekedar menyajikan bola, tetapi hendaknya diartikan 

sebagai suatu serangan yang pertama kali bagi regu yang melakukan servis. 

Menurut Joko Pekik Irianto, (1990: 27) servis adalah suatu upaya untuk 

memasukan bola kedaerah lawan oleh pemain kanan baris belakang yang 

berada didaerah servis untuk memukul bola dengan satu tangan. Servis 

adalah tindakan memukul bola oleh seorang pemain belakang yang 

dilakukan dari daerah servis, langsung kelapangan lawan. Servis 

merupakan aksi untuk memasukan bola ke dalam permainan. Keberhasilan 

suatu servis tergantung pada kecepatan bola, jalan dan perputaran bola 
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serta ketepatan bola ketempat kosong, kepada pemain garis belakang 

kepada pemain yang melakukan perpindahan tempat (Muhajir, 2006 : 8).  

Dalam permainan bola voli ada beberapa teknik servis yaitu servis 

tangan bawah, servis floating/ mengapung, servis cekis dan ada juga 

jumping servis. Permainan bolavoli di mulai servis dari salah satu regu dari 

belakang lapangannya sendiri dengan bola melewati atas net masuk ke 

daerah lawan. Kesalahan servis dapat merugikan regu sendiri karena tim 

lawan akan mendapat angka sesuai dengan sistem rallypoint yang berlaku 

sekarang. Oleh karena itu penguasaan tehnik servis ini sangat penting. 

Untuk melalukan tehnik ini perlu dikuasai tehnik dasarnya terlebih dahulu. 

teknik dasar yang diajarkan dalam bolavoli adalah servis atas. Elemen 

penting dalam servis atas adalah pukulan. Pukulan harus dilakukan tepat di 

depan bahu lengan pemukul pada ketinggian yang memberikan waktu 

untuk mengayunkan lengan dan memukul bola pada jangkauan terjauh. 

Pukulan harus dilakukan tanpa atau dengan sedikit spin pada bola. Kunci 

keberhasilan servis atas adalah dengan menghilangkan segala gerakan yang 

tidak diperlukan, seperti langkah tambahan atau melakukan gerakan 

lanjutan. 

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan servis mengambang/ 

servis atas dalam permainan bolavoli adalah sikap persiapan, sikap 

eksekusi, dan gerak lanjutan. Menurut Barbara L. Viera, Bonnie Jill 

Ferguson, MS (2000: 31) tahap-tahap dalam melakukan servis atas/ servis 

mengapung dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut: 
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Gambar 1 : Gerakan servis atas 

Persiapan 

 

1. Kaki dengan posisi melangkah dengan santai 

2. Berat badan terbagi seimbang 

3. Bahu sejajar net 

4. Kaki dari tangan yang tidak memukul berada didepan 

5. Gunakan telapak tangan terbuka 

6. Pandangan kearah bola 

 

Eksekusi 

 

1. Pukul bola di depan bahu lengan yang memukul 

2. Pukul bola tanpa ataudengan sedikit spin 

3. Pukul bola dengan satu tangan 

4. Pukul bola dekat dengan tubuh 

5. Ayunkan lengan ke belakang dengan sikut keatas 

6. Letakkan tangan di dekat telinga 

7. Pukul bola dengan tumit telapak tangan terbuka 

8. Pertahankan lengan pada posisi menjangkau sejauh mungkin 

9. Awasi bola pada saat hendak memukul 

10. Pindahkan berat badan kedepan 

 

Gerak lanjutan 

 

1. Teruskan pemindahan berat badan kedepan 

2. Jatuhkan lengan dengan perlahan sebagai lanjutan 

3. Bergerak ke lapangan 

 

Setelah mengetahui tahapan-tahapan dalam melakukan servis atas dalam 

permainan bolavoli tersebut maka pelatih, guru, dan pemain dapat 
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mempergunakan koreksi terhadap kesalahan umum dalam servis. Menurut 

Suharno H.P, (1979: 34) Kesalahan umum dalam servis sebagai berikut: 

1) Kurang konsentrasi dan kesadaran pentingnya servis sebelum menjalankan. 

2) Lambungan bola terlalu jauh dan tinggi dari kepala, sehingga pukulan tidak 

tepat dalam pelaksanaanya. 

3) Kurang pemikiran arah, sasaran dan arti dari servis. 

4) Lambat masuk lapangan untuk siap bermain setelah mengerjakan servis. 

5) Gerakan tangan,tubuh dan kaki kurang lentuk dalam melaksanakan servis 

secara luwes. 

6) Kurang memperhatikan peraturan-peraturan servis yang berlaku dalam 

pertandingan 

7) Tangan pemukul terlalu lurus sehingga pukulan tidak merupakan cambukan 

serta kaku gerakannya. 

8) Servis dengan tangan mengepal bisa mengurangi ketepatan 

9) Saat memukul bola kaki kanan didepan kaki kiri (bagi yang tidak kidal) 

sehingga ada gerakan tubuh yang berlawanan dengan sasaran servis (otot-otot 

antagonis bekerja lebih efektif). 

 

5. Hakikat Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler olahraga merupakan kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan diluar jam pembelajaran olahraga dan dilaksanakan di 

sekolah atau diluar sekolah untuk lebih memperluas wawasan atau 

kemampuan, peningkatan kemampuan, peningkatan penerapan dan nilai 

pengetahuan kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran 

khususnya mata pelajaran Penjas (Depdikbud, 1994: 3). 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan, diluar struktur 

program yang pada umumnya merupakan kegiatan pilihan. Adapun definisi 

kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan diluar pelajaran 

tatap muka, dilaksanakan di sekolah dan luar sekolah agar lebih memperkaya 

dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari 

dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum (Depdikbud, 1994: 6). 
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Dengan ikut sertanya siswa ke dalam kegiatan ekstrakurikuler 

olahraga, maka bakat, minat dan ketrampilan siswa dapat tersalurkan serta 

dapat membantu meningkatkan pengetahuan sesuai dengan program 

pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah. 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk 

memenuhi tuntutan penguasaan bahan kajian dan pelajaran dengan alokasi 

waktu yang teratur secara tersendiri berdasarkan kebutuhan. 

6. Ekstrakurikuler di SMK 

Kegiatan tambahan diluar jam belajar siswa di sekolah. Yang 

mempunyai tujuan untuk memberikan ketrampilan kepada siswa khususnya 

dalam bidang olahraga yaitu bola voli. SMK adalah sekolah yang 

mengarahkan kejuruan yaitu salah satu ketrampilan yang dipilih siswa yang 

nantinya diharapkan setelah lulus dari SMK siswa langsung bisa kerja. 

Esktrakurikuler di SMK dilakukan pada sore hari dengan mengambil 

waktu pelaksanaan dalam seminggu satu kali latihan yang dimulai pukul 

15.00 WIB. Siswa yang memilih ekstrakurikuler telah dilakukan pendataan 

terlebih dahulu. Siswa SMK mengikuti ekstrakurikuler karena untuk 

mengasah kemampuan serta untuk mengembangkan hobi. Selain itu untuk 

mengisi kesenggangan karena siswa daripada banyak waktu yang terbuang. 

Selain itu ekstrakurikuler di SMK juga mempunyai tujuan yaitu 

untuk memajukan kegiatan non akademik di sekolah tersebut. Dengan 

harapan mampu membawa nama baik sekolah serta untuk mempublikasikan 

sekolah tersebut. 
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B. Karakteristik Siswa SMA 

Petumbuhan dan perkembangan siswa sangat berpengaruh terhadap 

proses pembelajaran anak khususnya remaja yang tingkat pertumbuhannya 

cepat, lambat, atau tidak teratur karena sering menimbulkan problem-

problem pengajaran. Menurut Depdikbud yang dikutip oleh Arifin (2005: 16) 

bahwa karakteristik anak SMA dijelaskan sebagai berikut: (a) Keadaan 

perasaan dan emosi, yang meliputi kestabilan emosinya meningkat namun 

sesekali masih tampak luapan emosinya. Mereka sudah tidak mudah 

dipengaruhi oleh hasutan atau rayuan. (b) Keadaan mental, yang meliputi 

kemampuan berfikir sudah lebih sempurna, kritis, dapat menguasai perasaan 

dan dapat berfikir abstrak. (c) Keadaan kemauan, yang meliputi kemauan 

telah terarah sesuai dengan cita-cita dan kemampuannya, baik itu tingkat 

kecerdasan, kondisi ekonomi, tingkat sosial, penampilan, keluwesan dan 

sebagainya. (d) Keadaan moral, yang meliputi moral sudah pada tingkat post 

konvensional atau penilaian moral yang dikemudikan oleh tanggung jawab 

batin sendiri. 

Menurut pendapat dari Sukintaka yang dikutip oleh Arifin (2005: 

16), bahwa anak tingkat SMA yang berumur 16-19 tahun, mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: (a) Jasmani, adapun faktor-faktor di dalamnya 

adalah (1) kekuatan otot dan daya tahan otot berkembang dengan baik, (2) 

senang pada ketrampilan yang baik, bahkan mengarah pada gerak yang 

kompleks, (3) anak laki-laki keadaan jasmaninya sudah cukup matang, (4) 

anak putri proposi tubuhnya makin menjadi baik, (5) mampu menggunakan 
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energi dengan baik, (6) mampu membangun kemauan dengan sangat 

mengagumkan. (b) Psikis dan mental, adapun faktor-faktor di dalamnya 

adalah (1) banyak memikirkan diri sendiri, (2) mental menjadi stabil dan 

matang, (3) membutuhkan banyak pengalaman di segala segi, (4) sangat 

senang terhadap hal-hal yang ideal dan senang sekali bila memutuskan 

masalah-masalah berikut: pendidikan, pekerjaan, perkawinan, peristiwa 

dunia, dan politik, kepercayaan. (c) Sosial, adapun faktor-faktor didalamnya 

adalah (1) sadar dan peka terhadap lawan jenis, (2) lebih bebas, (3) berusaha 

lepas dari perlindungan orang dewasa atau pendidik, (4) senang terhadap 

masalah perkembangan sosial, (5) senang pada kebebasan diri dan 

berpetualang, (6) tidak senang dengan persyaratan-persyaratan yang 

ditentukan oleh kedua orangtuanya, (7) pandangan kelompok sangat 

menentukan sikap pribadinya. (d) Perkembangan motorik, karena anak telah 

mencapai pertumbuhan dan perkembangannya menjelas masa dewasa, 

keadaan tubuh pun akan menjadi tumbuh lebih kuat dan lebih baik, maka 

kemampuan motoriknya dan keadaan psikisnya juga telah siap untuk 

menerima latihan-latihan peningkatan ketrampilan gerak menuju prestasi 

olahraga yang lebih tinggi. Oleh sebab itu telah siap untuk dilatih secara 

intensif diluar jam pelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

siswa SMA adalah pertumbuhan dan perkembangan siswa dengan 

meningkatnya perasaan, emosi, kemampuan berfikir, kekuatan jasmani, yang 

disertai kekuatan otot, bentuk proposi tubuh, sadar dan peka terhadap lawan 



 
                                                                                                                       
  

24 
 

jenis, oleh sebab itu siswa telah siap untuk dilatih secara intensif diluar jam 

pelajaran. 

Karakteristik siswa sekolah menengah atas secara psikologis yang 

termasuk dalam usia remaja, usia yang memiliki keingintahuan yang besar 

terhadap hal-hal baru, pemberontak, menyukai lawan jenis. Sedangkan dari 

jasmaniah, kekuatan otot dan daya tahan otot berkembang, mampu 

menggunakan energi dengan baik. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan 

anak atau siswa akan selalu mengalami perubahan peningkatan terhadap 

pembentukan karakteristik, baik sejak lahir, masa kanak-kanak, remaja 

hingga menuju dewasa. 

Siswa tingkat sekolah menengah atas mempunyai karakteristik yang 

khas, baik secara jasmani, psikis/mental dan sosial. Tahap-tahap 

pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain dari bawaan atau faktor keturunan, lingkungan 

dan sebagainya. 

Menurut Sukintaka (1992: 45-46) karakteristik anak sekolah 

menengah atas adalah sebagai berikut: 

a. Dilihat dari jasmaninya: 

1) Kekuatan otot dan daya tahan otot berkembang dengan baik. 

2) Mempunyai ketrampilan yang lebih baik, bahkan mengarah pada 

gerak akrobatik. 

3) Anak laki-laki keadaan jasmaninya sudah sangat matang. 

4) Anak putri mempunyai bentuk tubuh yang masih baik. 

5) Mampu menggunakan energi yang baik. 

6) Mampu menggunakan kemampuan dengan baik. 

b. Dilihat dari perkembangan motoriknya: 

1) Tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih baik untuk melakukan 

aktivitas yang lebih berat. 
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2) Kemampuan motorik dan keadaan psikisnya telah siap menerima 

latihan-latihan peningkatan ketrampilan gerak menuju prestasi 

olahraga yang lebih baik. 

3) Siap dilatih secara intensif. 

c. Dilihat dari psikis atau mental mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Banyak memikirkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan 

orang lain. 

2) Keadaan mentalnya sudah stabil dan matang. 

3) Masih membutuhkan pengalaman-pengalaman yang banyak. 

4) Sangat senang terhadap hal-hal yang membutuhkan pemikiran dan 

senang sekali bila memutuskan masalah tentang pekerjaan, 

pendidikan, perkawinan, peristiwa dunia dan politik, serta 

kepercayaan. 

d. Dilihat dari sosialnya mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

1) Sadar dan peka terhadap lawan jenis. 

2) Lebih bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan. 

3) Berusaha lepas dari lingkungan orang dewasa atau pendidik. 

4) Senang menghadapi masalah-masalah tentang perkembangan sosial. 

5) Senang akan kebebasan diri dan berpetualang. 

6) Sudah mempunyai kesadaran untuk berpenampilan yang baik dan 

berpakaian yang baik pula. 

7) Tidak senang apabila orangtua masih memberikan persyaratan-

persyaratan. 

8) Masih terpengaruh oleh kelompoknya. 

 

C. Penelitian yang Relevan 

a. Soleh Hartadi (2007) “Kontribusi kekuatan otot lengan dan koordinasi 

mata tangan dengan ketepatan servis atlet bolavoli yunior di klub bolavoli 

Yuso Yogyakarta”. Dengan hasil pengujian normalitas var. Kekuatan otot 

lengan diperoleh p = 0,983, koordinasi mata tangan p = 0,206 dan 

ketepatan servis p = 0,631. Dengan demikian sebaran data pada ketiga 

variabel dinyatakan berdistribusi normal karena p > α = 0,050. Pengujian 

lineritas kekuatan lengan dengan ketepatan servis diperoleh p = 0,001, 

kemudian antara koordinasi mata tangan dan ketepatan servis diperoleh   

p = 0,002. Dengan demikian dinyatakan bahwa antara variabel bebas dan 

variabel terikat mempunyai hubungan linear karena p < α = 0,050. Hasil 
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pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kekuatan otot lengan dan 

koordinasi mata tangan mempunyai hubungan searah dengan ketepatan 

servis. Pengujian regresi parsial 0,843, sedangkan koefisien beta 

menyatakan bahwa koefisien beta kekuatan otot lengan sebesar. 

Sedangkan koefisien beta koordinasi mata tangan sebesar 0,827. 

Kemudian dari analisis regresi ganda, secara bersama-sama kekuatan otot 

lengan dan koordinasi mata tangan mempunyai pengaruh yang signifikan 

dengan ketepatan servis. Kekuatan otot lengan dan koordinasi mata 

tangan mempunyai kontribusi sebesar 66,7% dengan ketepatan servis, 

sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Secara 

parsial kontribusi kekuatan otot lengan sebesar 41,3% sedangkan 

kontribusi koordinasi mata tangan sebesar 25,4%. 

b. Duwi Yanto (2009) “Hubungan antara tinggi badan kekuatan otot lengan 

dan panjang lengan dengan hasil servis atas bolavoli peserta 

ekstrakurikuler bolavoli putra SMA N 1 Sanden Kabupaten Bantul”. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan 

signifikan antara tinggi badan dengan kemampuan servis atas bolavoli 

pada peserta ekstrakurikuler, panjang lengan sumbangan efektif (SE) 

yang diberikan ketiga varian secara keseluruhan sebesar 55,925% dengan 

perincian tinggi badan memberikan sumbangan 21,30%, kekuatan otot 

lengan 8,739% dan panjang lengan 25,879%. 
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D. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian teoritik, untuk dapat melakukan ketepatan servis 

atas pemain bolavoli dituntut mempunyai tinggi badan, kekuatan otot lengan 

dan koordinasi mata tangan yang baik. Tes dapat digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara kekuatan otot lengan dan koordinasi mata 

tangan dengan ketepatan servis atas siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler bolavoli di SMK Negeri 1 Purwosari. Suatu pembelajaran 

latihan fisik dan ketepatan akan efektif bila dilakukan melalui praktek secara  

berulang-ulang. 

Tes kekuatan otot lengan dan koordinasi mata tangan dilakukan 

dengan siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bolavoli merupakan 

salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pelatih dan pembina untuk 

mengetahui sampai seberapa jauh hubungan antara kekuatan otot lengan dan 

koordinasi mata tangan dengan ketepatan servis atas siswa yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler bolavoli di SMK Negeri 1 Purwosari. Hal ini 

diharapkan akan dapat memperlancar jalannya proses pembelajaran dan 

pelatihan agar lebih berhasil dalam mencapai tujuan. 

E. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir tersebut diatas maka 

diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

a. Terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan 

ketepatan servis atas. 
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b. Terdapat hubungan yang signifikan antara koordinasi mata tangan dengan 

ketepatan servis atas. 

c. Terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan, 

koordinasi mata tangan dengan ketepatan servis atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


