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Abstrak
Susilowati : Studi Antropometri Cabang Olahraga Bolavoli Pada Klub Bolavoli
PERVIK Putri Kota Kediri. Skripsi, PENJAS, FIKS UN PGRI Kediri, 2020.
Kata kunci : Antropometri, Bolavoli

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian adalah untuk mengetahui
kondisi antropometri pada atlet bolavoli putri klub Pervik Kota Kediri sebagai
dasar manajemen dalam perekrutan altlet dan peningkatan prestasi.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan
pengambilan datanya menggunakan pengukuran, hasil penelitian disajikan dalam
bentuk gambaran suatu fenomena tertentu. Peneliti disini menggunakan teknik
purposive sampling dalam artian teknik pengambilan sampel purposive
menghendaki pengambilan sampel dengan tujuan-tujuan tertentu yang
dideskripsikan sesuai dengan keperluan peneliti. Peneliti akan melakukan
penelitian secara keseluruhan pada atlet bolavoli putri Pervik Kota Kediri. Jumlah
dari 16 atlet putri dengan menggunakan keseluruhan atlet bolavoli putri Pervik
Kota Kediri tersebut berjumlah 16 orang. Pengembangan instrument tes tinggi
badan, berat badan, panjang lengan dan panjang tungkai dengan menggunakan alat
tes stadiometer atau pita pengukur yang bertujuan untuk mengetahui antropometri.
Dari hasil analisa data yang dilakukan, dapat disampaikan kesimpulan yaitu
indek massa tubuh atlet ideal dengan prosentase 68,75 %, artinya komposisi tubuh
atlet bolavoli sudah sesuai. Sedangkan panjang lengan dan tungkai nilai rata-rata
36,37 cm dan 74,5 cm.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Olahraga merupakan sebuah aktivitas fisik tersistem dalam pola
pelaksanaannya yang termaktup dalam sebuah program yang dilakukan seorang
manusia pada tujuan tertentu seperti kebugaran, prestasi dan rekreasi. Olahraga
bukan hanya dilakukan oleh kalangan tertentu saja, namun kegiatan olahraga
telah menembus keberbagai tingkatan usia maupun berbagai tingkatan
kehidupan sosial dalam masyarakat diberbagai negara.
Olahraga sebagai aktivitas fisik atau jasmani dapat memberikan
kepuasan kepada pelakunya sebagai kebutuhan individu. Begitu besar peran
olahraga terhadap kehidupan manusia, sehinga olahraga dapat dijadikan sebagai
sarana untuk sarana pendidikan olahraga dan kesehatan olahraga, rekreasi,
prestasi bahkan sebagai suatu kebudayan. Pendidikan olahraga dan kesehatan
pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktifitas fisik dan
kesehatan untuk menghasilkian perubahan holistik dalam kualitas individu, baik
dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani memperlakukan
anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, dari pada hanya
menganggapnya sebagai seorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya
(Kurniawan & Ramadan, 2016).
Bolavoli merupakan salah satu cabang olahraga yang memasyarakat di
Indonesia. Pada klub bola voli era modern seharusnya sudah memulai
pembinaan olahraga bola voli yang sudah dilakukan secara bertahap mulai dari
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tahap pemula (multilateral) sampai tahap senior sebagai persiapan pembinaan ke
arah olahraga prestasi (Ismoko & Sukoco, 2013). Pembinaan-pembinaan
olahraga seharusnya dilakukan secara bertahap mulai dari tahap multilateral
sampai ke tahap spesialisasi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan atlet yang
dapat mencapai prestasi maksimal. Untuk pencapaian prestasi tinggi dalam
olahraga, seseorang harus berlatih melalui suatu proses latihan yang terprogram
dan tersusun secara sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang dan makin
hari makin bertambah beban latihannya sesuai dengan prinsip latihan.
Dalam cabang olahraga bolavoli juga dibutuhkan beberapa komponen
yaitu konsentrasi, ketepatan, dan kekuatan untuk mendapatkan hasil yang
maksimal dan tak kalah pentingnya adalah peningkatan kebugaran jasmani
seorang atlet sebab tanpa kondisi kebugaran jasmani yang bagus maka atlet tidak
dapat bermain dengan baik, untuk itu kebugaran jasmani seorang atlet harus
tetap di jaga dan ditingkatkan (D. A. Santoso, 2016).
Postur tubuh merupakan salah satu penentu keberhasilan atlet dalam
mencapai prestasi. Somatotipe (somatotype) atau bentuk tubuh adalah keadaan
tubuh seseorang yang akan menentukan aktifivitas fisik terhadap cabang
olahraga tertentu. Pada cabang olahraga bolavoli penentuan tipe tubuh yang
cocok menggunakan pengukuran antropometri (Rifki et al., 2020). Antropometri
adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia (ukuran
tubuh, berat badan, dan proporsi fisik lainnya). Tujuan pengukuran antropometri
adalah untuk mengetahui ukuran terhadap bagian tubuh manusia (Prasetya &
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Sulistyorini, 2020). Antropometri dipilih karena menggunakan metode yang
aman karena pengukuran ini dilakukan tanpa memasukan benda kedalam tubuh.
Berdasarkan penjelasan tentang pentingnya informasi antropometri pada
setiap cabang olahraga khususnya cabang olahraga bolavoli maka peneliti akan
melakukan penelitian dengan judul “Studi Antropometri Cabang Olahraga
Bolavoli Pada Klub Bolavoli Pervik Putri Kota Kediri”. Dengan tujuan untuk
mengetahui kesesuaian kondisi antropometri pada atlet putri dengan cabang
olahraganya yaitu bolavoli.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasikan
beberapa masalah yang sebagai berikut :
1. Kurangnya pemahaman manajemen dalam memahami pentingnya kebutuhan
kondisi tubuh atlet yang sesuai dalam perekrutan.
2. Pentingnya data fisik secara antropometri sebagai dasar indikator peningkata
prestasi atlet.
3. Belum adanya data secara tes dan pengukuran pada setiap atletnya.

C. Pembatasan Masalah
Agar permasalahan pada penelitian ini lebih fokus maka perlu adanya
pembatasan masalah sehingga ruang lingkup penelitian menjadi jelas.
Berdasarkan identifikasi masalah yang dihadapi oleh Klub Bolavoli Pervik
Kediri maka penelitian ini dibatasi pada :
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1. Penelitian hanya dilakukan pada atlet klub bolavoli putri Pervik Kediri.
2. Penelitian ini hanya mengkaji tentang “Studi Antropometri Cabang Olahraga
Bolavoli Pada Klub Bolavoli Pervik Putri Kota Kediri”.

D. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dirumuskan suatu
permasalahan yaitu “Bagaimana kondisi antropometri atlet bolavoli putri klub
Pervik Kota Kediri?”.

E. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian adalah untuk mengetahui
kondisi antropometri pada atlet bolavoli putri klub Pervik Kota Kediri sebagai
dasar manajemen dalam perekrutan altlet dan peningkatan prestasi.

F. Kegunaan Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan terpenuhinya kegunaan penelitian
sebagai berikut :
1. Secara Teoritis
a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
bagi semua unsur manajemen klub terutama pelatih serta sebagai referensi
untuk penelitian selanjutnya.
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b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai
pentingnya informasi data antropometri pada setiap cabang olahraga
khususnya cabang olahraga bolavoli.
2. Secara Praktis
a. Bagi atlet
Dapat mengetahui dan memahami pentingnya antropometri pada dirinya
sebagai acuan pribadi dalam meningkatkan prestasi pada cabang yang
digelutinya.
b. Bagi pelatih
Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan evaluasi
bagi pelatih untuk memahami dalam proses perekrutan atlet baru dan
sebagai dasar meningkatkan kualitas program latihan yang lebih baik
sesuai dengan kondisi antropometri atlet saat ini.
c. Bagi klub
Sebagai masukan dan alternatif untuk dapat membuat kriteria atlet yang
akan direkrut sehingga memiliki calon atlet yang berbakat dan
meningkatkan prestasi klub.
d. Bagi Peneliti
Dalam penelitian ini sebagai upaya untuk menambah dan memperluas
wawasan tentang Studi Antropometri Cabang Olahraga Bolavoli Pada
Klub Bolavoli Pervik Putri Kota Kediri. Serta dapat dijadikan referensi
bagi peneliti untuk mengadakan penelitian berikutnya.

