
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Olahraga adalah suatu kegiatan yang sangat membutuhkan aktifitas fisik. Hampir semua 

cabang olahraga membutuhkan kondisi fisik yang prima dalam setiap aktifitasnya, terutama 

cabang-cabang olahraga permainan, beladiri, dan olahraga-olahraga yang dipertandingkan. 

Artinya keberhasilan atau prestasi seseorang dalam berolahraga sangat tergantung pada kualitas 

kemampuan fisik (kondisi fisik) yang dimilikinya. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan 

adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan, hal ini 

sesuai dengan Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional No. 3 tahun 2005 pasal 4 tentang 

dasar, fungsi dan tujuan olahraga, yaitu: “Keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan 

kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, 

sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh 

ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa”. 

 Mata pelajaran pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan 

kepada sekolah-sekolah, baik siswa putra maupun siswa putri dari tingkat dasar sampai tingkat 

atas. Materi pendidikan jasmani berbeda dengan materi pembelajaran lain, karena selain 

diajarkan teori, siswa-siswa juga diajarkan praktik yang berupa aktivitas jasmani atau olahraga 

yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakterisitik anak. Salah satu usaha untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dibidang olahraga di sekolah adalah dengan menambahkan 

waktu di luar jam pelajaran. 



 Kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran itu berupa kegiatan ekstrakurikuler. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan aktivitas yang digunakan untuk dapat mengembangkan 

bakat, minat dan potensi yang mereka miliki sesuai dengan karakteristik masing-masing. 

Menurut Yudha M. Saputra (1999: 6), kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di 

luar pelajaran sekolah biasa, yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan untuk 

memperluas pengetahuan siswa, mengenai hubungan antar mata pelajaran, menyalurkan bakat 

dan minat, serta melengkapi pembinaan manusia seutuhnya. Adapun kegiatan ekstrakurikuler 

yang banyak diminati oleh siswi di SMA Negeri 7 Kota Jambi salah satu adalah permainan bola 

voli. 

  Bola voli sendiri adalah cabang olahraga bola besar yang dimainkan oleh dua grup 

berlawanan dimana setiap grup memiliki enam orang pemain,terdapat pula variasi permainan 

bola voli pantai yang masing-masing grup hanya memiliki dua orang pemain, bermain di 

lapangan dengan ukuran panjang 18 meter dan lebar 9 meter, permainan ini dilakukan dengan 

cara memantulkan bola ke udara hilir mudik dengan syarat setiap tim berusaha manjatuhkan bola 

di daerah lapangan lawan. Bola voli menjadi cabang olahraga permainan yang menyenangkan 

karena dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi yang mungkin timbul di dalamnya. Teknik-

teknik dasar permainan bola voli harus terlebih dahulu di kuasai oleh setiap pemain bola voli. 

Teknik dasar bemain bola voli yang harus dikuasai yaitu 1. Servis, 2. Passing, 3. Smash, 4. 

Blocking smash. Teknik dalam permainan bola voli merupakan faktor yang sangat penting. 

Suharno, H.P. (1981:51) mengatakan bahwa, penguasaan teknik dasar bermain bola voli 

merupakan salah satu unsur yang ikut menentukan menang atau kalahnya suatu tim dalam 

pertandingan di samping unsur kondisi fisik, teknik dan mental. Penguasaan teknik dasar bola 

voli dan sebuah kondisi fisik yang baik tidaklah mudah, perlu latihan keras yang dimulai sejak 



dini. Jika teknik dasar telah dimiliki dengan baik, maka akan dapat bermain bola voli dengan 

baik pula. Dalam permainan bola voli terdiri atas beberapa teknik, diantaranya dengan 

menggunakan bola yang meliputi service atas, service bawah, service jump, passing bawah, 

passing atas, smash, umpan dan block  Suharno, H.P. (1981: 14). 

Menurut hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di SMA Negeri 7 Kota Jambi, 

bahwa ekstrakurikuler permainan bola voli merupakan salah satu cabang olahraga yang paling 

banyak diminati, adapun jumlah siswi putri yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli 

beranggotakan 18 orang, yang dimana dalam pelaksanaan ekstrakurikuler bola voli ini di latih 

langsung oleh guru olahraga SMA Negeri 7 Kota Jambi. Dari hasil pengamatan yang dilakukan 

masih banyak siswi yang belum mampu melakukan teknik dasar servis atas dengan benar, 

terutama pada saat melakukan servis atas banyak hasil pukulannya lemah dan tidak mampu 

melewati net dikarenakan masih kurangnya power otot lengan siswi putri ekstrakurikuler bola 

voli SMA Negeri 7 Kota Jambi. Penguasaan kemampuan servis atas bola voli yang belum baik 

akan berpengaruh pada hasil pertandingan. Karena servis atas merupakan awalan untuk 

menyusun serangan, diharapkan dengan servis atas yang baik akan membuat lawan kesulitan 

untuk menahan bola. 

 

Dari beberapa penjelasan di atas adapun permasalahan yang biasa dilakukan oleh siswi 

pada saat melakukan permainan bola voli, yaitu masih ada beberapa siswi yang memiliki 

kemampuan servis atas kurang baik dan sebagian siswa lain dapat melakukan servis atas dengan 

baik. Dari permasalahan yang disampaikan di atas tentunya ingin dicari faktor-faktor yang 

berpengaruh dalam kemampuan servis atas, adapun faktor-faktornya sebagai berikut: power otot 

lengan, dan kelentukan otot lengan. Dari beberapa faktor-faktor yang telah disebutkan maka 



adapun yang sangat mempengaruhi dalam meningkatkan kemampuan servis atas, maka seorang 

guru atau pelatih perlu memberikan sebuah latihan yang mengkhususkan untuk melatih 

pergelangan otot lengan atau power otot lengan agar siswi memiliki kekuatan pada saat 

melakukan servis atas. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Masih lemahnya power otot lengan siswi ekstrakurikuler bola voli SMA Negeri 7 

Kota Jambi 

2. Siswa belum mampu melakukan servis atas dengan baik. 

3. Masih kurangnya penguasaan kemampuan servis atas bola voli yang belum baik siswi 

ekstrakurikuler bola voli SMA Negeri 7 Kota Jambi  

 

 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka adapun batasan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengaruh resistance training terhadap 

kemampuan servis atas bola voli ekstrakurikuler SMA Negeri 7 Kota Jambi. 

 

1.4 Definisi Operasional 



Untuk tidak terjadinya salah pengertian mengenai istilah-istilah, maka perlu penjelasan 

istilah-istilah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Resistance training adalah suatu metode latihan yang menggunakan beban bertujuan 

meningkatkan kekuatan otot, dan otot yang akan dilatih yaitu otot lengan dengan menarik 

beban karet, servis atas menggunakan hand ankle weight, melempar ban,  dan Jalan gerobak. 

2. Kemampuan servis atas adalah teknik memukul bola dengan menggunakan telapak tangan, 

pada saat bola dipukul bola terlebih dahulu dilambungkan, dan bola harus melewati net serta 

tidak keluar dari garis lapangan. 

  

1.5 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan judul yang diajukan dalam penelitian ini, maka rumusan masalah juga 

tidak akan lepas dari judul tersebut. Adapun rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: “Apakah ada pengaruh resistance training terhadap kemampuan servis atas 

bola voli ekstrakurikuler SMA Negeri 7 Kota Jambi ?”.  

 

1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian di atas tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk melihat 

pengaruh resistance training terhadap kemampuan servis atas bola voli ekstrakurikuler 

SMA Negeri 7 Kota Jambi. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif, dengan 

demikian manfaat penelitian yang diharapkan adalah: 



1. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi semua unsur 

pendidikan terutama pendidikan jasmani serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.  

2. Bagi siswi agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik pada peningkatan kemampuan servis 

atas bola voli. 

3. Bagi guru dan pelatih dapat dijadikan bahan dan petunjuk latihan dalam meningkatkan 

kemampuan servis atas bola voli. 

4. Peneliti ini akan memberikan kontribusi yang baik pada sekolah dan klub-klub dalam proses 

pembelajaran olahraga bola voli dalam meningkatkan kemampuan servis atas. 

5. Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan akan memicu motivasi para siswi untuk 

menekuni olahraga bola voli. 

6. Sebagai dasar peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan.  

 

 

 

 


