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Abstrak 

Dani Rizky S.: Survei Faktor Kondisi Fisik Atlet Bolavoli Putra MAN 1 Kediri 

Tahun 2021, Skripsi, PENJAS, FIKS UN PGRI Kediri, 2022. 

Kata kunci: survei,kondisi fisik, bolavoli. 

Permainan bolavoli selalu menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di 

tiap ajang kejuaraan yang ada di Kediri raya. Tim pelatih dan penanggungjawab 

MAN 1 Kediri memasang target juara disetiap event yang diikuti baik antar pelajar 

maupun antar club yang ada di Kediri. Hal ini didasari karena belakangan ini tim 

MAN 1 Kediri selalu mendapatkan hasil yang cukup baik, tim MAN 1 Kediri selalu 

masuk tahap semi-final sehingga dengan melihat prestasi yang sudah diraih maka 

para penanggung jawab berani memasang target juara 1 disetiap event yang diikuti. 

Akan tetapi pada tahap pemilihan atlet hendaknya ditentukan bukan hanya dari skill 

tetapi juga dari kondisi fisik tiap atlet. Penelitian ini membantu pelatih dalam hal 

tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan Teknik 

penelitian adalah survei. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet bolavoli putra 

MAN 1 Kediri dengan pengambilan sampling adalah sampel jenuh. Instrument 

yang digunakan adalah instrument tes dan pengukuran dalam olahraga dyang 

mencangkup 8 komponen kondisi fisik dan 13 jenis tes. Analisis data menggunakan 

rumus T score dimana data yang diperoleh pada saat tes adalah data mentah yang 

selanjutnya di konversi menjadi T score. Data t score dari ke tiga belas tes kemudian 

dijumlahkan dan dicari rata-rata, simpangan baku, nilai maksimal dan nilai 

minimal. Kemudian diolah dalam table distribusi frekuensi. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentase kondisi fisik atlet 

bolavoli MAN 1 Kediri yaitu 2 atlet (16,67%) dalam kategori baik sekali, 2 atlet 

(16,67%) dalam kategori baik, 5 atlet (41,67%) dalam kategori sedang, 2 atlet 

(16,67%) dalam kategori kurang dan 1 atlet (8,33%) didapatkan kesimpulan bahwa 

tingkat kondisi fisik atlet bolavoli MAN 1 Kediri masuk ke dalam kategori sedang 

dengan frekuensi presentase sebanyak 41,46%. Diharapkan dapat dijadikan bahan 

masukkan terhadap program latihan yang akan dijalankan agar pencapaian target 

bisa terpenuhi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan salah satu bentuk kegiatan fisik dan banyak dilakukan 

di kalangan masyarakat dari mulai usia anak-anak, remaja, dewasa, baik laki-laki 

maupun perempuan. Mendapatkan kebugaran jasmani setelah melakukan olahraga 

yang menjadi salah satu alasan mereka untuk melakukan aktifitas olahraga tersebut, 

sehingga mereka mendapatkan kesiapan fisik, maupun pikiran untuk sanggup 

menerima beban kerja dan kesehatan tubuh sehingga mampu melakukan kegiatan 

sehari-hari dengan kondisi yang baik. Selain dapat meningkatkan dan juga menjaga 

kebugaran tubuh, olahraga juga dapat mengembangkan minat dan bakat untuk 

menunjang pendidikan di sekolah dan dapat memupuk sifat kepribadian yang baik 

untuk pencapaian prestasi bagi mereka yang menggelutinya. 

 Mengingat pentingnya peranan olahraga dalam kehidupan manusia, juga 

dalam usaha ikut serta memajukan manusia Indonesia yang berkualitas, maka 

pemerintah Indonesia mengadakan pembinaan dan pengembangan di bidang 

olahraga, seperti mengadakan pertandingan-pertandingan olahraga yang biasanya 

diikuti oleh olahragawan. Dewasa ini olahraga mendapat perhatian yang cukup 

besar baik untuk meningkatkan kualitas manusia dalam kesegaran jasmani maupun 

untuk mencapai prestasi, maka perlu dimulai pendidikan olahraga itu sejak dini.  

Dalam dunia olahraga dikenal berbagai macam cabang olahraga, salah 

satunya adalah cabang olahraga bolavoli. Bolavoli adalah permainan yang 

dimainkan oleh dua regu, yang masing-masing terdiri atas enam orang. Bola 

dimaninkan diudara dengan melewati net, setiap regu hanya memainkan bola 

 



 

 

 

 

sebanyak tiga kali pukulan (Sujarwo, 2017).  

Permainan bolavoli merupakan salah satu di antara banyak cabang olahraga 

yang populer di masyarakat. Hal ini terbukti bahwa bolavoli banyak dimainkan di 

sekolah-sekolah, di kantor-kantor maupun di kampung-kampung mulai dari usia 

anak-anak sampai dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Permainan dan 

olahraga bolavoli merupakan aktivitas fisik yang bertahap dan berulang ulang 

dengan tujuan meningkatkan kebugaran bahkan juga prestasi seseorang walaupun 

masih banyak aspek positif lainnya yang diperoleh(Puspodari & Muharram N.A, 

2018). 

Saat ini banyak bermunculan klub-klub bolavoli di Indonesia. Seperti 

Surabaya Samator, Indomart Sidoarjo, Jakarta Pertamina Energi, dan lain-lain. Di 

kawasan lokal Kota Kediri sendiri sekarang juga banyak klub bolavoli yang 

bermunculan diantaranya Mitra, Mars 76, Joyoboyo dan masih banyak lagi. 

Banyak klub yang bermunculan maka juga akan berdampak positif bagi 

perkembangan bolavoli di Indonesia khususnya pada tahap pembinaan usia 

pelajar. Hal ini nantinya akan membantu memberikan peluang untuk menjadi insan 

yang cerdas dan kompetitif dalam kemampuan yang dimiliki yakni dalam 

permainan bolavoli. Cara ini akan memberikan dampak positif dalam 

mengembangkan minat dan bakat untuk menjadi generasi berkualitas di masa 

mendatang. 

 

Pembinaan prestasi secara berjenjang mempunyai keterkaitan terhadap 

pentingnya evaluasi yang harus dilakukan secara berkala sejak tahap penjaringan 



 

 

 

 

atlet, sampai dengan tahap akhir pelaksanaan program latihan dan prestasi yang 

akan dicapai. Prestasi yang tinggi hanya dapat dicapai oleh atlet yang mempunyai 

bakat besar dan memperoleh pembinaan yang baik secara berjenjang dan 

berkesinambungan.  

Kondisi fisik adalah salah satu prasyarat yang sangat diperlukan dalam setiap 

usaha peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan dapat dikatakan dasar landasan 

tolak ukur suatu awalan olahraga prestasi (Sajoto, 2002). Menurut Tim Tes 

Parametrik Prodi Penjaskesrek UN PGRI Kediri (2020) ada 8 komponen kondisi 

fisik yang mempengaruhi atlet bolavoli yaitu kekuatan, daya tahan otot, kecepatan, 

kelentukan (flexibility), daya ledak (power), kelincahan (agility), koordinasi, serta 

daya tahan jantung dan paru(Muharram, N. A., & Kholis, 2018). 

Pada setiap gelaran acara kejuaraan pesta olahraga tahunan antar negara 

seperti Olimpiade pada tingkat dunia, Asian Games dan Sea Games pada tingkat 

Asia, bolavoli selalu dipertandingan sebagai salah satu cabang olahraga 

didalamnya. Dalam ranah Indonesia sendiri ada juga pesta olahraga besar yang 

diadakan yaitu PON (Pekan Olahraga Nasional), maupun PORPROV (Pekan 

Olahraga provinsi) yang pesertanya adalah tiap-tiap Kota atau Kabupaten dari 

dalam Provinsi di Indonesia. 

Keterampilan dasar merupakan salah satu modal utama dalam meningkatkan 

kemampuan fisik. Unsur-unsur kondisi fisik dalam bolavoli seperti daya tahan, 

kekuatan, kecepatan, power, fleksibilitas, dan kelincahan perlu dilatihkan untuk 

meningkatkan keterampilan tersebut. Dalam cabang olahraga bolavoli 

keterampilan mengolah bola sangat penting untuk meningkatkan kemampuan 



 

 

 

 

dasar, terutama kemampuan fisik seperti power dan kelentukan, dari dua unsur 

tersebut berpengaruh pada peningkatan kelincahan. Apabila tujuan bermain 

bolavoli untuk memperoleh prestasi, maka dalam bermain harus dilakukan latihan 

yang sungguh-sungguh dan dibutuhkan koordinasi gerak yang baik dari setiap 

pemain. Untuk menciptakan suatu koordinasi dan kerjasama yang baik melalui 

kombinasi teknik, setiap tim bolavoli membutuhkan latihan tim yang sesuai 

dengan fisik, taktik dan strategi yang diterapkan. Salah satu bentuk kegiatan 

olahraga yang ada di Pendidikan yang dapat menaungi latihan latihan ketrampilan 

di atas adalah ekstrakurikuler bolavoli. Kegiatan ekstrakurikuler bolavoli 

merupakan kegiatan beregu/ tim, yang mampu mengembangkan bentuk latihan 

fisik, kerja sama, dan komunikasi. Harapan dari kegiatan ekstrakurikuler bolavoli 

selama ini adalah tingkat kemampuan fisik peserta ekstrakurikuler dalam 

mengikuti kegitan ini bagus. Dengan kemampuan fisik yang bagus maka 

kemampuan yang lain akan dapat berkembang dengan bagus. 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pelatih ekstrakurikuler bolavoli 

di MAN 1 Kediri, ektrakurikuler ini merupakan salah satu kegiatan siswa yang 

memiliki prestasi dalam bidang olahraga bolavoli cukup baik. Prestasi ini 

ditunjukan dengan menjuarai kejuaraan ditingkat pelajar yang ada di Kediri Raya. 

Kegiatan ekstrakurikuler di MAN 1 Kediri memiliki banyak kendala yaitu 

diantaranya masih kurangnya sarana dan prasarana latihan yang dimiliki, hal ini 

dapat mengakibatkan potensi latihan kurang baik. Belum diketahuinya tingkat 

psikologi peserta ekstrakurikuler bolavoli di MAN 1 Kediri. Dengan diketahui 

tingkat psikologi masing masing atlet, maka pelatih dapat menerapkan pendekatan 



 

 

 

 

kepada masing-masing sifat yang di miliki oleh peserta ekstrakurikuler bolavoli. 

Waktu latihan ekstrakurikuler juga jarang pada berangkat, frekuensi berangkat 

secara bersamaan jarang terjadi dikarenakan latihan bersamaan dengan latihan di 

klub bolavoli masing-masing atlet, hal ini juga dapat mengakibatkan kerjasama tim 

bolavoli MAN 1 Kediri kurang bagus. Belum diketahui tingkat kondisi fisik 

peserta ekstrakurikuler. Diketahuinya tingkat kondisi fisik ini akan dapat 

mempermudah pelatih dalam merancang sebuah program latihan fisik untuk 

kedepannya. 

Berdasarkan pemaparan dan juga penjelasan latar belakang maslah di atas 

dimana kondisi fisik pada atlet sangat dibutuhkan dalam setiap pertandingan atau 

kejuaraan. Hal ini juga harus disesuaikan dengan karakter atau kebutuhan dari 

masing-masing cabang olahraga, disini peneliti mengambil di cabang olahraga 

bolavoli yang mana kebutuhan yang harus dianalisis kebutuhan atlet bolavoli 

terdiri dari 13 item test yang nantinya akan dilakukan penelitian sehingga akan 

terlihat tingkat kondisi fisik dari atlet yang ada di MAN 1 Kediri, maka peneliti 

ingin mengambil judul “Survei Faktor Kondisi Fisik Atlet Bolavoli Putra MAN 1 

Kediri 2021”. 

 

 

 

 

B. Identifikasi masalah 



 

 

 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka timbul suatu 

masalah yaitu:  

1) Tingkat kondisi fisik peserta ekstrakurikuler bolavoli di MAN 1 Kediri 2022 

belum teridentifikasi. 

2) Sarana dan prasarana untuk kegiatan ekstrakurikuler bolavoli di MAN 1 

Kediri 2022 kurang. 

3) Tingkat psikologi peserta ekstrakurikuler bolavoli di MAN 1 Kediri 2022 

belum teridentifikasi. 

4) Waktu latihan peserta ekstrakurikuler di MAN 1 Kediri 2022 terkadang 

terjadi secara bersamaan dengan latihan klub bolavoli. 

C. Pembatasan masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti hanya membatasi masalah ini 

mengenai tingkat kodisi fisik peserta ekstrakurikuler bolavoli di MAN 1 Kediri 

2022. 

D. Rumusan masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut : “Seberapa Baik Tingkat Kondisi Fisik Peserta 

Ekstrakurikuler Bolavoli di MAN 1 Kediri 2022?”. 

 

 

E. Tujuan penelitian 



 

 

 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

“Tingkat Kondisi Fisik Peserta Ekstrakurikuler Bolavoli di MAN 1 Kediri 

2022”. 

F. Kegunaan penelitian 

1. Secarta Teoritis  

Penelitian ini dapat menjadi sebuah gambaran untuk mengetahui 

seberapa baik tingkat kondisi fisik peserta ekstrakurikuler bolavoli di MAN 

1 Kediri. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Guru dan Kepala Sekolah, penelitian ini dapat dijadikan oleh Guru 

maupun Kepala Sekolah dalam memberikan masukan dan evaluasi 

kepada pelatih. Penelitian ini juga bisa digunakan untuk arsip data di 

MAN 1 Kediri. 

b. Bagi Pelatih, penelitian ini dapat dijadikan sebuah gambaran tentang 

kondisi fisik atlet sesungguhnya dan sebagai pengayaan data tentang 

siswa peserta ekstrakurikuler bolavoli di MAN 1 Kediri. 

c. Bagi atlet, penelitian ini dapat membuat atlet agar lebih semangat lagi 

dalam mengikuti sebuah latihan bolavoli. 
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