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SARI 

 
Badri Irodat, 2008. Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai, Kekuatan otot lengan, 
Dan Kelentukan Pergelangan Tangan Terhadap Hasil Smash Semi Dalam 
Permainan Bola Voli Pada Siswa Putra Ekstrakurikuler Bola Voli MAN Kalibeber 
Wonosobo Tahun 2008. Skripsi. FIK UNNES. Pembimbing 1. Drs. Nasuka, M.Kes. 
Pembimbing 2. Kumbul Slamet Budiyanto, S.Pd, M.Kes. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) adakah sumbangan daya ledak 
otot tungkai terhadap hasil smash semi?, 2) adakah sumbangan kekuatan otot lengan 
terhadap hasil smash semi?, 3) adakah sumbangan kelentukan pergelangan tangan 
terhadap hasil smash semi?, dan 4) adakah sumbangan yang signifikan antara daya 
ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan, dan kelentukan pergelangan tangan 
terhadap hasil smash semi?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui 
sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil smash semi, 2) untuk mengetahui 
sumbangan kekuatan otot lengan terhadap hasil smash semi, 3) untuk mengetahui 
sumbangan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil smash semi, dan 4) untuk 
mengetahu hasil yang signifikan, antara daya ledak otot tungkai, kekuatan otot 
lengan, dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil smash semi.  

Populasi penelitian ini semua siswa putra ekstrakurikuler bola voli MAN 
Kalibeber Wonosobo tahun 2008 yang berjumlah 20 orang. Pengambilan sampel 
penelitian dengan teknik total sampling sehingga seluruh populasi yang berjumlah 
20 orang dijadikan sampel penelitian. Variabel dalam penelitian ini yaitu daya ledak 
otot tungkai, kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan sebagai  
variabel bebas serta hasil smash semi sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan 
data menggunakan survei dengan teknik tes dan pengukuran. Selanjutnya data yang 
diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik regresi. 

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil : bahwa ketiga variabel bebas 
diatas memiliki kontribusi yang berkesinambungan dan tidak dapat berdiri sendiri 
secara parsial. Berdasarkan analisis regresi diperoleh gambaran bahwa ketiga 
interaksi daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan 
tangan mampu memberikan kontribusi terhadap hasil smash semi sebesar 55,7 %, 
selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain seperti frekuensi latihan, tinggi pemain 
maupun metode latihan.  

Mengacu dari hasil penelitian secara bersama-sama daya ledak otot tungkai, 
kekuatan otot lengan, dan kelentukan pergelangan tangan memberikan sumbangan 
yang berarti terhadap hasil smash semi, maka penulis dapat mengajukan saran 
antara lain: 1) Kepada para pelatih atau guru pembimbing ekstrakurikuler untuk 
memberi latihan smash semi bagi peserta ekstrakurikuler dengan memberikan 
latihan daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan 
tangan secara berkesinambungan atau saling koordinasi, dan 2) perlu penelitian 
dengan menambah variabel lainnya seperti frekuensi latihan maupun metode latihan 
yang digunakan. 
Kata kunci : daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan, kelentukan 
pergelangan tangan, smash semi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Permainan bola voli merupakan cabang olahraga yang makin banyak 

digemari oleh masyarakat utamanya kalangan pelajar dan mahasiswa. Melalui 

kegiatan olahraga bola voli ini banyak kalangan remaja memperoleh manfaat 

khususnya dalam pertumbuhan fisik, mental, dan sosial. Permainan bola voli saat 

ini mengalami perkembangan yang pesat terbukti dengan munculnya klub-klub 

tangguh di tanah air dan atlet-atlet bola voli pelajar baik di tingkat sekolah 

menengah pertama, menengah atas, dan perguruan tinggi. Ditunjang lagi dengan 

sering diadakan turnamen-turnamen, dan event-event pelajar dari tingkat daerah 

hingga nasional. 

 Permainan bola voli di Indonesia sekarang ini mulai menunjukkan 

perkembangan yang sangat pesat. Sekarang banyak sekali terlihat lapangan bola 

voli di berbagai kota maupun di pelosok-pelosok tanah air. Itu pertanda bahwa 

masyarakat di tanah air mulai menyukai permainan bola voli. Dengan dasar itulah 

maka pada tanggal 22 Januari 1955 PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) 

didirikan di Jakarta bersamaan dengan kejuaraan nasional yang pertama.Dengan 

adanya PBVSI ini perkembangan bola voli di indonesia jauh lebih maju karena ada 

suatu organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan bola voli dari pusat, daerah, 

sampai ke pelosok tanah air. 

 Bola voli merupakan cabang olahraga permainan yang telah dikenal 

masyarakat mulai dari usia anak-anak sampai dewasa, baik laki-laki maupun 
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perempuan. Hal ini sesuai dengan pendapat M.Yunus (1992:1) yang menyatakan 

bahwa,”Permainan bola voli mulai berkembang menjadi cabang olahraga yang 

sangat digemari masyarakat dan menurut para ahli saat ini bola voli tercatat sebagai 

olahraga yang menempati urutan kedua setelah sepakbola yang paling digemari di 

Indonesia.  

Perkembangan bola voli di Jawa Tengah juga tidak mau kalah dengan 

daerah lain yang sudah maju. Di Jawa Tengah sudah berdiri klub-klub bola voli 

yang cukup besar. Perkembangan bola voli di Jawa Tengah dapat berkembang pesat 

dikarenakan adanya pembibitan atlet yang baik dari berbagai klub di daerah. Di 

Kabupaten Wonosobo misalnya, setiap tahunnya diadakan turnamen bola voli antar 

pelajar tingkat menengah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan bola voli 

sekaligus sebagai ajang untuk mencari atlet-atlet yang berbakat yang mulai tumbuh 

dan berkembang. 

Bola voli adalah salah satu cabang olahraga yang tercantum dalam 

kurikulum pada jenjang pendidikan SMP atau SMA. Pada awalnya ide dasar 

permainan bola voli adalah memasukkan bola ke daerah lawan melewati suatu 

rintangan berupa suatu tali atau net dan berusaha memenangkan permainan dengan 

mematikan bola itu ke daerah lawan. 

Melihat kepada alokasi waktu yang tersedia dalam progam pengajaran di 

SMP maupun SMA. Tidak mencukupi untuk dapat mengajarkan semua mata 

pelajaran yang ada terutama pada teknik dasar permainan bola voli sehingga bibit-

bibit muda yang ada tidak dapat mengembangkan bakatnya dengan sempurna. 

Sehingga diadakan kegiatan ekstrakurikuler yang pelaksanaanya di luar jam sekolah 

yang lebih menekankan pada pemahaman, penguasaan kemampuan, dan 

keterampilan cabang-cabang olahraga. 
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 Dalam menghadapi persaingan kompetisi atau pertandingan, penguasaan 

teknik permainan sangat penting terutama dalam penguasaan teknik dasar 

permainan bola voli. Adapun syarat untuk melakukan teknik dasar permainan bola 

voli adalah kekuatan, daya ledak, dan kecepatan. Penguasaan teknik dasar yang baik 

harus benar-benar dikuasai oleh seorang pemain bola voli karena pencapaian 

prestasi tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik saja akan tetapi lebih ditentukan 

oleh kemampuan teknik bermain. 

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. Hal ini 

sudah wajar untuk dimiliki oleh setiap atlet dari berbagai macam cabang olahraga. 

Di Kabupaten Wonosobo hampir setiap sekolah baik di tingkat SMP 

maupun SMA terdapat kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga. Salah satu 

kegiatan tersebut adalah ekstrakurikuler bola voli. Kegiatan ini diadakan untuk 

mencapai suatu prestasi dari sekolah tersebut pada suatu kompetisi olahraga tingkat 

pelajar antar sekolah. Di samping itu untuk menghasilkan bibit muda berprestasi 

yang nantinya akan menggantikan para seniornya di dalam cabang olahraga tersebut 

yang pasti termakan usia. 

Salah satu Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Wonosobo yang memiliki 

bibit-bibit pemain bola voli adalah MAN Kalibeber. Di Sekolah ini diadakan 

ekstrakurikuler bola voli untuk mencapai target prestasi yang diharapkan. Hampir 

setiap tahun MAN Kalibeber selalu mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Pelajar 

Daerah Wonosobo. Walaupun belum meraih suatu prestasi sebagai juara dan hanya 

sebagai semifinalis tetapi bibit-bibit muda ini perlu dikembangkan untuk selangkah 

lebih maju. 



 

 

4

Kegiatan ekstrakurikuler bola voli di MAN Kalibeber Wonosobo 

dilaksanakan secara rutin setiap hari senin, rabu, dan jum’at pada sore hari. Tahap-

tahap latihan dilakukan secara rutin, tertib, dan disiplin oleh para siswa yang 

mengikutinya. Kegiatan selalu diawali dengan pemanasan, kegiatan inti, dan 

pendinginan. Teknik-teknik dasar dalam permainan bola voli selalu diterapkan oleh 

pelatih dalam latihan yang meliputi:passing, smash, dan blocking termasuk taktik 

dalam bermain. Penekanan latihan bola voli di sekolah ini lebih tertuju pada 

pelaksanaan teknik smash yang dilakukan para siswa. 

 Smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan dalam usaha 

mencapai kemenangan. Untuk mencapai keberhasilan yang gemilang dalam 

melakukan smash ini diperlukan raihan yang tinggi dan kemampuan meloncat yang 

tinggi. (M. Yunus, 1992:108). 

Dari keseluruhan siswa yang mengikuti latihan hanya beberapa siswa yang 

menghasilkan target dalam melakukan gerakan smash seperti harapan pelatih. Dari 

setiap siswa yang melakukan gerakan smash walaupun bola masuk di daerah lawan 

tetapi selalu melebihi dari garis serang daerah lawan sehingga dengan mudah 

pemain bertahan pihak lawan akan dapat menerima dan mengembalikan bola. Hasil 

yang kurang sempurna tersebut disebabkan karena kurangnya daya ledak dari para 

siswa sehingga tidak dapat menghasilkan lompatan yang tinggi dan semaksimal 

mungkin untuk memperoleh hasil smash yang diinginkan. Hal tersebut disebabkan 

karena tinggi lompatan yang kurang maksimal tidak akan menghasilkan smash yang 

menukik karena bola tidak mungkin terjangkau di atas jaring net pada telapak 

tangan siswa yang melakukan smash sehingga hasilnya kurang memuaskan dan 

tidak sesuai apa yang diharapkan. 
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Sebagian dari siswa yang dapat menghasilkan smash yang menukik juga 

sering melakukan kesalahan dalam menempatkan arah bola. Sering kali smash yang 

dilakukan siswa MAN Kalibeber Wonosobo terhalang oleh blocking yang 

dilakukan oleh pihak lawan. Sehingga smash dapat berbalik masuk ke daerah 

sendiri setelah terhalang blok dari pihak lawan.  

Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya akselerasi pemain dalam 

penempatan bola sewaktu memukul bola dalam melakukan smash. Untuk 

menentukan sasaran dalam gerakan smash sangat tergantung pada kelentukan 

pergelangan tangan dari para siswa yang melakukan smash. Siswa yang memiliki 

kelentukan pergelangan tangan yang baik pasti dapat mengarahkan bola ke bidang 

tujuan yang diinginkan. Selain itu siswa tersebut juga dapat melewati blocking yang 

dilakukan oleh lawan sehingga tidak berbalik masuk daerah sendiri yang 

menghasilkan nilai bagi pihak lawan. 

Keras lemahnya smash yang dihasilkan para siswa sangat tergantung pada 

kekuatan otot lengan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Siswa yang memiliki 

kekuatan otot lengan lebih besar akan menghasilkan pukulan smash yang lebih 

keras dibanding siswa yang lain. Kebanyakan para siswa belum dapat menghasilkan 

pukulan smash yang keras seperti harapan pelatih. 

Dari pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul: Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai, Kekuatan otot lengan, Dan 

Kelentukan Pergelangan Tangan Terhadap Hasil Smash Semi Dalam Permainan 

Bola Voli Pada Siswa Putra Ekstrakurikuler Bola Voli MAN Kalibeber Wonosobo 

Tahun 2008. Adapun yang menjadi alasan pemilihan judul dalam penelitian ini 

adalah : 
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1. Salah satu teknik dasar yang sangat penting dalam permainan bola voli adalah 

smash, sebab dengan penguasaan teknik smash yang baik suatu regu dapat 

dengan mudah memperoleh point. 

2. Daya ledak otot tungkai mempunyai peranan yang sangat penting pada lompatan 

saat melakukan smash. 

3. Kekuatan otot lengan mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

menghasilkan smash yang keras. 

4. Kelentukan pergelangan tangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

penyelesaian akhir saat melakukan smash. 

5. Banyak siswa yang kesulitan dalam melakukan smash. 

 

1.2 Permasalahan  

Dalam suatu penelitian terdapat suatu permasalahan yang perlu untuk 

diteliti, dianalisis dan diusahakan pemecahannya. Setelah memperhatikan uraian 

diatas penulis merumuskan masalah penelitian ini penulis membatasi permasalahan 

pada hasil hasil smash semi dengan hubungannya daya ledak otot tungkai, kekuatan 

otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan. Adapun permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Adakah sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil smash semi pada 

siswa putra ekstrakurikuler bola voli MAN Kalibeber Wonosobo tahun 2008 ? 

2. Adakah sumbangan kekuatan otot lengan terhadap hasil smash semi pada siswa 

putra ekstrakurikuler bola voli MAN Kalibeber Wonosobo tahun 2008 ? 

3. Adakah sumbangan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil smash semi 

pada siswa ekstrakurikuler bola voli MAN Kalibeber Wonosobo tahun 2008 ? 
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4. Adakah sumbangan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai, kekuatan otot 

lengan, dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil smash semi pada 

siswa ekstrakurikuler bola voli MAN Kalibeber Wonosobo tahun 2008 ? 

 

1.3 Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari kesalahan penafsiran mengenai istilah-istilah yang 

terdapat dalam tema skripsi dan permasalahan yang dibicarakan tidak meluas atau 

menyimpang dari tujuan penelitian maka penulis memberikan penegasan istilah 

yang meliputi : 

1.3.1 Sumbangan 

 Sumbangan adalah sama dengan sumbangsih yang artinya sokongan, 

bantuan. (M. Kasir Ibrahim, 1994:350). Sokongan, bantuan dalam penelitian ini 

adalah daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan, dan kelentukan pergelangan 

tangan 

1.3.2 Daya ledak otot tungkai  

 Daya ledak adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi 

tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan yang utuh.(Suharno 

HP., 1986:54). Tungkai adalah anggota gerak bawah yang terdiri dari:femoris 

(tulang paha), patela (tulang paha), tibia (tulang kering), tarsalia (tulang 

pergelangan kaki), metatarsus (telapak kaki), falang (tulang jari kaki). (H. 

Syaifuddin, 1997:34). Daya ledak otot tungkai dalam penelitian ini adalah 

kemampuan dalam menghasilkan tinggi lompatan secara maksimal pada siswa 

ekstrakurikuler MAN Kalibeber Wonosobo tahun 2008.  
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1.3.3 Kekuatan Otot Lengan 

 Menurut Harsono (1988:176), kekuatan adalah hasil dari otot untuk dapat 

mengatasi tekanan atau beban dalam aktifitas. Kekuatan juga diartikan sebagai 

komponen kondisi fisik seseorang tentang hasilnya dalam mempergunakan otot 

untuk menerima beban sewaktu bekerja (M. Sajoto, 1995:8). Dalam Kamus besar 

Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 1976:583) Lengan adalah anggota 

badan dari pergelangan tangan sampai ke bahu, Evelin Pearce (1989:111) 

mengartikan otot lengan sebagai otot keseluruhan tangan dari pangkal lengan atas 

sampai pada ujung tangan. 

 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kekuatan otot lengan adalah 

kekuatan yang ada pada semua otot atau sekelompok otot yang terdapat pada lengan 

siswa ekstrakurikuler bola voli MAN Kalibeber Wonosobo tahun 2008. 

1.3.4 Kelentukan Pergelangan Tangan 

 Kelentukan atau flexibility adalah efektifitas seseorang dalam penyesuaian 

dirinya untuk melakukan segala aktifitas tubuh dengan penguluran seluas-luasnya, 

terutama otot-otot, ligamen di sekitar persendian (M. Sajoto, 1995:58). Pergelangan 

tangan adalah termasuk anggota gerak atas (ekstremitas superior) terdiri 

dari:carpalia (tulang pergelangan tangan), metacarpalia (tulang telapak tangan), 

phalanges (tulang jari-jari tangan). Yang dimaksud dengan kelentukan pergelangan 

tangan dalam rancangan skripsi ini efektifitas seseorang untuk melakukan aktifitas 

tubuh dengan penguluran seluas-luasnya, terutama otot-otot, ligamen-ligamen. 

1.3.5 Hasil 

Hasil berarti sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh 

usaha, dan yang dapat diartikan juga dengan berhasil (WJS. Purwadarminta, 

1976:348). 
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Hasil disini adalah keberhasilan dalam memasukkan bola ke arah sasaran 

yang diharapkan.  

1.3.6 Smash semi 

Smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan dalam usaha 

mencapai kemenangan. Untuk mencapai keberhasilan yang gemilang dalam 

melakukan smash ini diperlukan raihan yang tinggi dan kemampuan meloncat yang 

tinggi. 

Smash merupakan suatu teknik yang mempunyai gerakan yang kompleks 

yang terdiri dari langkah awalan, tolakan untuk meloncat, memukul bola saat 

melayang di udara, dan saat mendarat kembali setelah memukul bola (M. Yunus, 

1992:108). 

Smash semi adalah smash yang gerakan sikap permulaan, gerak pelaksanaan 

dan gerak lanjutan sama dengan smash normal. Perbedaannya terletak pada 

ketinggian umpan yang diberikan dan timing mengambil langkah awalan. Awalan 

langkah ke depan dimulai pelan-pelan sejak bola mulai mengarah ke pengumpan, 

dan begitu bola diumpan oleh pengumpan, smasher segera meloncat dan memukul 

bola secepat-cepatnya diatas net:ketinggian umpan lebih kurang satu meter diatas 

net. (M. Yunus, 1992:109). 

1.3.7 Siswa Putera Ekstrakurikuler Bola Voli MAN Kalibeber Wonosobo  

Siswa putera ekstrakurikuler bola voli MAN Kalibeber Wonosobo adalah 

siswa Man Kalibeber yang tergabung dalam suatu unit kegiatan ekstrakurikuler 

sekolah yang membidangi salah satu cabang olahraga yaitu bola voli khususnya 

yang berjumlah 25 orang. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: 

1. Sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil smash semi pada siswa putra 

ekstrakurikuler bola voli MAN Kalibeber Wonosobo tahun 2008. 

2. Sumbangan kekuatan otot lengan terhadap hasil smash semi pada siswa putra 

ekstrakurikuler bola voli MAN Kalibeber Wonosobo tahun 2008. 

3. Sumbangan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil smash semi pada 

siswa ekstrakurikuler bola voli MAN Kalibeber Wonosobo tahun 2008. 

4. Hasil yang signifikan, antara daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan, dan 

kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil smash semi pada siswa 

ekstrakurikuler bola voli MAN Kalibeber Wonosobo tahun 2008.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

informasi dan kajian mengenai teknik-teknik dalam permainan bola voli terutama 

masukan bagi para pelatih dalam menyusun progam latihan khususnya dalam hal 

teknik gerakan smash pada siswa putra ekstrakurikuler bola voli MAN Kalibeber 

Wonosobo. 

Dalam kajian penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dalam menentukan teknik yang baik yang dapat digunakan dalam 

permainan bola voli karena dalam dunia olahraga pengembangan teknik-teknik baru 

akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan dan pengembangan 

permainan dalam rangka peningkatan prestasi olahraga sekaligus sebagai bahan 

pertimbangan bagi para peneliti untuk mengadakan penelitian lanjutan. 
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1.6 Sumber-Sumber Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan persoalan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis 

mengambil beberapa sumber data sebagai berikut : 

1.6.1 Sumber Data Pokok 

Sumber data pokok diambil dari hasil survey tes pada siswa putra 

ekstrakurikuler bola voli man kalibeber wonosobo tahan 2008.  

1.6.2 Sumber Data Pelengkap 

  Sumber data pelengkap dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari buku 

literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi, hasil wawancara dengan para 

pakar bola voli, hasil perkuliahan dan pengalaman-pengalaman selama peneliti 

berada di FIK UNNES dan petunjuk serta bimbingan dari para dosen pembimbing.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Hakekat Permainan Bola Voli  

Bola voli merupakan permainan di atas lapangan persegi empat yang 

lebarnya 900 cm dan panjangnya 1800 cm, dibatasi oleh garis selebar 5 cm. di 

tengah-tengahnya dipasang jarring/jala yang lebarnya 900 cm, terbentang kuat dan 

mendaki sampai pada ketinggian 240 cm dari bawah untuk anak-laki-laki dan 230 

cm untuk anak perempuan. Dalam permainan bola voli ada 6 pemain, tiga di 

belakang dari pertengahan lapangan dan sisanya berada di depan. Bola voli yang 

resmi adalah bola yang mempunyai 12 tali kulit atau peti getah disamping daun 

getah (karet) dipompa dengan tekanan 7 pon (Bonnie Robinson, 1993:12). 

Permainan bola voli merupakan cabang olahraga yang dapat dimainkan oleh 

anak-anak sampai orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti yang 

dikemukakan oleh M. Yunus (1992:1) bahwa permainan bola voli dapat dilakukan 

oleh semua lapisan masyarakat, dari anak-anak sampai orang dewasa, laki-laki 

maupun perempuan, baik masyrakat kota sampai pada masyarakat desa.  

Bola voli menjadi cabang olahraga permainan yang sangat menyenangkan 

karena dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi yang mungkin timbul di 

dalamnya, dan dapat dimainkan dengan jumlah pemain yang bervariasi. Seperti voli 

pantai dengan jumlah pemain masing-masing tim 2 orang dan permainan dengan 

jumlah 6 orang yang biasa digunakan. Bola voli dapat dimainkan dan dinikmati 

berbagai usia dan tingkat ketepatan.  
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Sebagai olahraga yang sering dipertandingkan, bola voli dapat dimainkan di 

lapangan terbuka (out door) maupun di lapangan tertutup (in door). Karena makin 

berkembangnya olahraga ini, bola voli dapat dimainkan di pantai yang kita kenal 

dengan bola voli pantai.  

Pada awalnya ide dasar permainan bola voli adalah memasukan bola ke 

daerah lawan melewati suatu rintangan berupa tali atau net dan berusaha 

memenangkan permainan dengan mematikan bola itu di daerah lawan. Memvoli 

artinya memainkan/memantulkan bola sebelum bola jatuh atau sebelum menyentuh 

lantai. 

Guna meningkatkan ketepatan atlet bola voli perlu ditingkatkan unsur-unsur yang 

meliputi: kondisi fisik, teknik, taktik, kematangan mental, kerja sama dan 

pengalaman dalam bertanding (M. Yunus, 1992:61). Menurut Suharno HP. (1985:6) 

bahwa fakor-faktor pendukung untuk mempercepat tercapainya tujuan permainan 

bola voli antara lain sebagai berikut, faktor endogen pemain yang terdiri dari: (1) 

kesehatan fisik dan mental yang baik, terutama tidak berpenyakit jantung, paru-

paru, syaraf dan jiwa, (2) bentuk tubuh sesuai cabang olahraga yang diikuti, untuk 

pemain bola voli diharapkan tinggi dan tipe atletis, (3) dimiliki bakat untuk bermain 

bola voli, meliputi ketepatan fisik, cepat dipelajari teknik-teknik dan taktik, (4) 

dimiliki potensi sikap mental yang baik antara lain social, disiplin, berkemauan 

keras, kreatif, tekun dan bertanggung jawab. 

Peraturan permainan bola voli yang digunakan adalah sesuai dengan 

peraturan internasional yang disusun oleh Leo Rolex pengurus pusat, PBVSI, edisi 

2001, bahwa permainan bola voli adalah olahraga beregu, dimainkan dua regu di 

setiap lapangan dengan dipisahkan oleh net. Tujuan dari pertandingan adalah 
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melewatkan bola di atas net agar dapat jatuh menyentuh lantai daerah lawan dan 

mencegah dengan upaya agar bola yang sama (dilewatkan) tidak tersentuh lantai 

dalam lapangan sendiri. Regu dapat dimainkan tiga kali pantulan untuk 

dikembalikan bola itu (kecuali dalam perkenaan bendungan). Bola dinyatakan 

dalam permainan dengan satu rally, pukulan bola oleh sever melewati di atas net ke 

daerah lawan. Permainan bola di udara (rally) berlangsung secara teratur sampai 

bola tersebut tersentuh lantai atau bola keluar atau satu regu mengembalikan bola 

secara sempurna. Dalam permainan bola voli hanya regu yang menang satu rally 

permainan diperoleh satu angka, hingga salah satu regu menang dalam pertandingan 

dengan terlebih dahulu dikumpulkan minimal dua puluh lima angka dan untuk set 

penentuan lima belas angka. 

 

2.1.2 Teknik Dasar Permainan Bola Voli     

Bola voli merupakan permainan yang terdiri dari dua regu yang dipisahkan oleh 

jaring, dan beranggotakan masing-masing enam orang. Karena permainan beregu 

maka kerja sama antar pemain sangat dibutuhkan seperti pada cabang olahraga lain. 

Permainan bola voli sangat dibutuhkan teknik dasar yang baik dan benar. Hal ini 

sangat perlu bagi pemain pemula baik secara individu maupun secara kelompok. 

Teknik adalah Suatu proses melahirkan dan pembuktian dalam praktek dengan 

sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam permainan bola voli. 

(A. Sarumpaet dkk, 1992:87). Teknik dasar adalah cara melakukan sesuatu untuk 

mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efesien sesuai dengan peraturan yang 

berlaku untuk mencapai hasil yang optimal (M. Yunus, 1992:68). Sedangkan yang 

dimaksud dengan teknik dasar permainan bola voli adalah suatu proses melahirkan 
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keaktifan jasmani dan pembuktian suatu praktek dengan sebaik mungkin untuk 

menyelesaikan tugas yang pasti dalam cabang permainan bola voli (Suharno HP., 

1986:11).  

Teknik dasar bola voli harus dipelajari terlebih dahulu guna pengembangan mutu 

prestasi pembinaan bola voli. Penguasaan teknik dasar bola voli merupakan salah 

satu unsur yang turut menentukan menang atau kalahnya suatu regu dalam 

permainan disamping unsur-unsur kondisi fisik dan mental Suharno HP. (1986:11). 

Teknik dasar tersebut harus benar-benar dikuasai terlebih dahulu, sehingga dapat 

mengembangkan mutu permainan. Namun keterampilan teknik saja belum dapat 

mengembangkan permainan untuk penguasaan teknik yang benar perlu diterapkan 

suatu taknik. Taktik adalah suatu siasat yang diperlukan dalam pertandingan bola 

voli untuk mencari kemenangan secara sportif A. Sarumpaet, dkk (1992:87). Jadi 

untuk dapat mengembangkan dan memenangkan suatu pertandingan diperlukan 

teknik dan taktik yang benar.  

Teknik dasar permainan bola voli selalu berkembang sesuai dengan perkembangan 

pengetahuan dan teknologi dan ilmu-ilmu yang lain. Adapun teknik-teknik dalam 

permainan bola voli meliputi:(1) servis, (2) pas, (3) umpan, (4) smash, dan (5) 

bendungan (M. Yunus, 1992:68). Dari kelima teknik tersebut di atas, penulis 

bermaksud mengadakan penelitian tentang smash. Smash adalah pukulan yang 

utama dalam penyerangan dalam usaha mencapai kemenangan untuk mencapai 

keberhasilan yang gemilang. Dalam melakukan smash ini diperlukan raihan yang 

tinggi dan ketepatan meloncat yang tinggi (M. Yunus, 1992:108). Smash memegang 

peranan yang sangat penting karena tanpa smash yang benar, maka dalam 

permainan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan seru. Smash merupakan 
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salah satu bentuk serangan dalam permainan bola voli yang paling memikat para 

pemain dan juga selalu mengundang kekaguman para penonton. Di dalam suatu 

permainan bola voli smash juga merupakan suatu teknik untuk mempermudah 

mendapatkan nilai atau angka karena merupakan tembakan yang sangat efektif dan 

sulit dibendung lawan, umumnya spiker yang baik baru melepaskan tembakan saat 

bola berada pada titik tertinggi.  

Di dalam permainan bola voli ada beberapa macam smash yaitu:smash normal 

(open smash), smash pull (quick), smash pull jalan, smash pull straight, smash cekis 

(drive smas), smash langsung, smash dari belakang, smash silang dan smash lurus 

(M. Yunus, 1992:108-112). Sesuai dengan macam-macam smash di atas, maka 

dalam penelitian ini akan dibahas mengenai teknik smash semi. Smash semi adalah 

suatu tindakan pukulan terhadap bola sehingga bola akan bergerak dengan cepat 

dan menukik melewati atas jaring menuju ke lapangan lawan sehingga lawan sulit 

atau tidak dapat membendungnya dan memungkinkan akan mendapat angka lebih 

besar. 

Dalam penguasaan teknik dasar smash semi diperlukan ketepatan dan 

timing yang tepat dalam memukul bola. Langkah yang tepat juga sangat 

menentukan hasil smash yang maksimal. Seperti yang dikemukakan oleh Dieter 

Beustelsthal bahwa “ kalau pemain hendak memenangkan pertandingan bola volley, 

maka mau tak mau harus menguasai teknik smash. Smash merupakan suatu 

keahlian yang esensial. Cara yang termudah untuk memenangkan angka. Seoarng 

pemain jika ingin menguasai teknik smash harus memiliki kegesitan, pandai 

melompat dan mempuyai ketepatan memukul bola sekeras mungkin (1986:23). 
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Smash semi merupakan suatu teknik yang kompleks yang terdiri dari 

langkah awalan, tolakan untuk meloncat, memukul saat di udara, dan saat mendarat 

kembali setelah memukul bola.Penguasaan teknik smash semi sangat diperlukan 

dalam permainan, karena teknik ini berperan untuk melakukan serangan atau 

pukulan bola ke daerah lawan dalam setiap permainan. Smash semi merupakan 

bagian teknik permainan bola voli. Pada teknik ini harus dimiliki keterampilan 

dalam melakukan gerakan teknik smash semi.  

 

2.1.3 Tinjauan Teknik Dasar Smash 

2.1.3.1  Pentingnya Smash 

Pengusaan teknik dasar smash dalam permainan bola voli sangat penting, 

keberhasilan suatu regu dalam memenangkan pertandingan bola voli banyak 

ditentukan oleh smash. Sebab smash merupakan cara termudah untuk 

memenangkan angka, seperti yang dikemukakan Dieter Beutelstahl (1986:23), 

kalau pemain hendak memenangkan pertandingan bola voli, mereka harus meguasai 

teknik smash yang sempurna. Dalam permainan bola voli smash berguna sebagai 

alat penyeranga yang paling mematikan seperti yang dikatakan oleh M. Yunus 

(1992:108), smash merupakan pukulan yang utama dalam penyerangan dalam usaha 

mencapai kemenangan. Oleh karena itu setiap pemain dalam satu team harus benar-

benar mengusai smash dengan baik, karena smash merupakan serangan utama. 

Untuk dapat melakukan smash yang baik, harus memenuhi beberapa persayaratan 

yaitu: 

1. Arahkan smash ke tempat yang lemah 

2. Arahkan smash ke tempat yang kosong sesuai pola yang dipergukan oleh lawan. 
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3. Arahkan bola antara dua pamain defender  

4. Sasaran smash ke tempat pemain bertahan yang sedang maju ke samping 

5. Buat sasaran yang tepat dimana defender akan mengambil bola harus bergerak 

terlebih dahulu. 

6. Pukul bola diatas pengeblok yang lemah 

7. Jalankan smash tipuan sesuai dengan ketepatan  

2.1.3.2 Teknik Dasar Melakukan Smash 

Dalam melakukan pukulan smash seorang Smasher melalui tiga gerakan 

yang terkoordinasi dengan baik dan merupakan suatu kesatuan gerakan yang 

harmonis yaitu dari sikap permulaan, saat perkenaan sampai, sikap akhir. 

Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut: 

1. Sikap Permulaan  

Saat gerak awalan atau ancang-ancang yaitu saat sikap siap normal dengan 

jarak yang cukup dari jaring (3-4 m). pada saat akan melakukan langkah kedepan 

terlebih dahulu melaukakn langkah-langkah kecil di tempat. Langkah ini 

dimaksudkan agar pada saat badan telah dalam batas setinbang atau pada saatnya 

untuk bergerak ke depan. Sesudah itu dilanjutkan dengan langkah ke depan dan 

agar tetap dijaga disamping kontinyuitas juga letak bahu kiri yang relatif akan selalu 

berada lebih dekat net jaring dari pada bahu kanan. 

Tolakkan harus dilakukan dengan menumpu terlebih dahulu dengan kedua 

kaki dan langkah pada saat akan menumpu ini tidak boleh lebar atau dengan suatu 

loncatan. Setelah menumpu dengan kedua kaku kemudian harus segera diikuti 

dengan gerakan merendahkan badan dengan jalan menekuk lutu gak dalam ke 

bawah serta kedua lengan telah berada disamping belakang badan. Kemudian 
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setelah itu diikuti dengan tolakkan kaki ke atas secara eksplosif dan di bantu dengan 

ayunan kedua lengan dari arah belakang ke depan atas. 

Perlu diperhatikan bahwa setelah kaki menumpu lalu menolak keatas maka 

kedua kaki harus dalam keadaan rileks, tangan kanan berada di samping atas kepala 

agak ke belakang dan tangan sediit lurus, dengan telapak tangan menghadap ke 

depan sedang tangan kiri berada disamping dengan kepala kira-kira setinggi telinga. 

Tangan dan lengan kiri dalam keadan rileks saja dan ikut menjaga keseimbangan 

tubuh selama melayang di udara. 

2. Sikap Saat Perkenaan 

Sikap saat melayang seperti tersebut di atas harus di usahakan sedemikian 

rupa sehingga bola berada di atas depan Smasher. Bila bola berada di atas depan 

jangkauan tangan maka segeralah tangan kanan dipukulkan pada bola secepatnya. 

Perlu diperhatikan disini perkenaan tangan adalah pada telapak tangan dengan suatu 

gerakan lecutan baik dari lengan maupun tangan, pukulan yang betul akan 

mengakibatkan bola menjadi top spin serta secepatnya bergerak menurun. Hasil 

pukulan akan lebih sempurna lagi bila lecutan tangan dan lengan itu juga diikuti 

gerakan membungkuk dari togok. Dalam hal ini gerakan lecutan tangan lengan dan 

togok adalah merupakan satu kesatuan yang harmonis dan eksplosif..  

3. Sikap Akhir 

Setelah bola berhasil dipukul maka Smasher akan segera mendarat kembali 

ke tanah. Pada saat mendarat Smasher harus mendarat dengan kedua kakinya dan 

dalam keadaan lentur (mengeper). Tempat pendaratan harus diusahakan sedekat 

mungkin dengan tempat melakukan tolakan. Setelah Smasher berhasil mendarat 

kembali di lapangan segeralah disusul dengan pengambilan sikap siap normal. 



 

 

20

2.1.3.3 Macam-macam Smash dalam Permainan Bola Voli 

Smash dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu : 

1. Smash normal (open smash) 

2. Smash semi 

3. Smash push 

4. Smash pull  

5. Smash pull straght 

6. Smash cekis  

(M. Yunus, 1992:108) 

Pada dasarnya gerakan dalam smash dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu 

tahap persiapan, tahap saat perkenaan, dan tahap akhir. Sebagai berikut dapat 

digambarkan seperti dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 

Rangkaian Gerak Dasar Melakukan Smash 
(M. Yunus , 1992:118) 
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Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dari tiap-tiap smash terdapat 

adanya perbedaan di mana perlu diuraikan macam-macam smash yang ada sebagai 

bahan pembanding dengan teknik smash yang diteliti. Untuk itu penjelasan 

selanjutnya dititik beratkan pada gerakan smash semi. Untuk lebih jelasnya, berikut 

ini penulis akan menguraikan tentang tahapan dan teknik-teknik smash di atas yaitu 

sebagai berikut: 

1. Smash Normal (open smash) 

Proses smash normal dimulai dari:sikap permulaan, gerak pelaksanaan dan 

gerak lanjut sama dengan proses pelaksanaan smash secara umum. Perbedaan  

smash normal terletak pada lambungan umpan bola cukup tinggi mencapai 3 m dari 

net, jarak lintasan bola diumpankan berkisar antara 20 sampai 50 cm dari net, titik 

jatuhnya bola yang diumpankan berada di sekitar daerah tengah antara pengumpan 

dan Smasher yang diukur dari garis proyeksi Smasher terhadap net., langkah awalan 

dimulai setelah bola lepas dari lengan tangan pengumpan dengan pandangan 

berkonsentrasi pada jalannya bola, dan pada saat meraih dan memukul bola 

dilakukan setinggi-tingginya di atas net (M. Yunus, 1992:108). 

2. Smash Semi 

Sikap permulaan gerak pelaksanaan dan gerak lanjutan sama dengan smash 

normal. Perbedaannya terletak pada ketinggian umpan yang diberikan dan timing 

mengambil langkah awalan. Awalan langkah ke depan mulai pelan-pelan sejak bola 

mengarah ke pengumpan dan begitu bola diumpan oleh pengumpan Smasher segera 

meloncat dan memukul bola secepat-cepatnya di atas net. Ketinggian umpan lebih 

kurang 1 m di atas net (M. Yunus, 1992:109). 
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3. Smash Push 

Sikap permulaan, untuk mengambil awalan Smasher segera menempatkan 

diri diluar lapangan mendekati tiang net, menghadap ke arah pengumpan. Gerakan 

pelaksanaan, begitu bola yang kearah pengumpan Smasher langsung bergerak 

menyongsong bola dan lari sejajar dengan net. Ketika bola umpan sampai di tepi 

atas jaring maka Smasher segera meloncat dan memukul bola dengan secepat-

cepatnya, dengan ketinggian bola umpan berkisar antara 30 sampai dengan 40 cm 

diatas jaring. Gerak lanjutan, setelah memukul bola, segera mendarat dengan dua 

kaki dan mengeper, tempat pendaratan agak ke depan tempat menolak karena arah 

lari awalan yang sejajar dengan net (M. Yunus, 1992:108). 

4. Smash Pull  

Dipergunakan sebagai variasi serangan terutama untuk bermain dengan 

tempo cepat. Sikap permulaan, pada dasarnya tidak berbeda dengan sikap awal pada 

type smash yang lain, hanya ditekankan pada sikap normal yang lebih dan 

mengambil jarak lebih dekat pada pengumpan karena umpan ada smash pull ini 

lebih pendek dari umpan semi dan bola umpan ditempatkan di atas pengumpan. 

Gerak pelaksanaan, begitu bola datang ke pengumpan dengan cukup enak maka 

sebelum bola diumpankan Smasher segera mengambil langkah awalan dan langsung 

meloncat setinggi-tingginya dengan membawa lengan ke atas siap-siap untuk 

memukul bola yang datang ke arah tangan pengumpan, begitu bola datang ke arah 

tangan Smasher, Smasher segera memukul bola tersebut secepat-sepatnya dengan 

lebih banyak menggunakan lecutan pergelangan tangan (lompatan Smasher 

mendahului umpan). Gerakan lanjutan, setelah melakukan pukulan segera mendarat 
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kembali dengan dua kaki dan mengeper kemudian segera mengambil sikap siap 

normal kembali, siap untuk menerima bola (M. Yunus, 1992:109). 

5. Smash Pull Straight 

Sikap permulaan, gerak pelaksanaan dan gerak lanjutan hampir sama dengan 

smash pull, perbedaannya hanya terletak pada arah umpan yang diberikan oleh 

pengumpan. Pada smash pull umpan berada di atas pengumpan sedangkan pull 

straight bola umpan didorong ke depan seperti umpan smash push hanya ketinggian 

bola di atas net sama dengan pull, yaitu bola tepat berada di atas net. Timing 

lompatan Smasher pull straight bersamaan dengan bola menyentuh tangan 

pengumpan(M. Yunus, 1992:111). 

6. Smash Cekis  

Smash ini biasa digunakan untuk memukul bola yang umpannya berada di 

atas kepala atau sedikit ke sebelah kanan Smasher. Umpannya relatif rendah dan 

juga digunakan untuk pukulan penyelamatan pada bola yang lebih rendah dari net, 

dan berada di sebelah kanan pemukul. Sikap permulaan sama dengan smash normal. 

Gerak pelaksanaan pengambilan langkah awalan juga tidak berada dengan smash 

normal, perbedaannya adalah pada ayunan lengan saat memukul bola. Pada smash 

cekis lengan pemukul (kanan) diayunkan kekanan atas membentuk gerak melingkar 

seperti pada overhand. Round house, service (hook service). Jalannya bola berputar 

ke puncak (top spin) karena lecutan pergelangan tangan bergerak dari bawah 

menuju atas dan ke depan. Gerakan lanjutan, juga tidak berbeda dengan smash 

lainnya yaitu segera melakukan pukulan mendarat dengan dua kaki dan mengeper, 

serta segera mengambil sikap siap normal (M. Yunus, 1992:111).  
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Setelah membahas bermacam-macam smash, penulis menyimpulkan bahwa 

smash dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, hal ini berguna sekali bagi 

pemain untuk melakukan variasi smash dalam permainan bola voli. 

 

2.1.4  Teknik Smash Semi 

Teknik smash semi merupakan teknik yang paling sukar dipelajari dan 

dilakukan bagi pemain dibandingkan dengan teknik smash yang lain. Menurut A. 

Sarumpaet, dkk (1992:99) mengatakan bahwa smash atau hard spike adalah pukulan 

serangan yang keras. Agar dapat melakukan smash, maka tangan dan bola harus 

berada di sebelah atas jarring (net), sehingga jalan bola dapat ditujukan curam 

kebawah. disinilah alasan penulis memilih smash semi sebagai obyek penelitian. 

Adapun proses smash dapat dibagi dalam 4 tahap, yaitu saat awalan, saat tolakan, 

saat pukulan dan saat mendarat. Dimana mengenai analisa gerakan smash semi akan 

diuraikan sebagai berikut: 

2.1.4.1 Saat Awalan 

Sikap siap rileks dengan kedua kaki sejajar, dengan jarak yang cukup dari 

jarring atau net, yaitu 3 sampai 4 meter. Pandangan dan konsentrasi kearah bola, 

setelah smasher pada saat posisi untuk melakukan awalan kedepan, maka kemudian 

mulai melangkah kedepan mendekati jarring atau net. Langkah awalan dimulai saat 

bola lepas dari tangan pengumpan, pandangan dikonsentrasikan pada jalannya bola. 

Karena bola umpan disajikan dengan ketinggian lebih kurang satu meter di atas net 

atau jaring. 

Setelah dekat net (kedua kaki sejajar) siap untuk mengadakan tolakan keatas 

dengan dua kaki, lutut ditekuk dan lengan diayunkan kebelakang. Lihat                      
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gambar (a-c). biasanya pemula melangkah satu kali saja, sedang pemain 

berpengalaman melakukan ancang-ancang (awalan) yang paling baik antara 45 – 60 

derajat terhadap net atau jarring. 

2.1.4.2 Saat Tolakan 

 Pada waktu siap menolak kedua tangan disiapkan lurus lentuk mengarah ke 

bawah sejajar dengan badan untuk diayunkan ke atas bersamaan dengan tolakan. 

Setelah tolakan dilakukan, dan saat badan melayang di atas, kedua kaki harus lemas 

bergantung, tangan kanan siap memukul bola dengan lengan diangkat sehingga 

lengan atas tangan kanan tegak lurus dengan badan, sedangkan lengan bawah 

menuju ke atas sampai telapak tangan kurang lebih setinggi telinga kanan. Lihat 

gambar (d-f). 

2.1.4.3 Saat Pukulan 

 Pada saat smasher sampai pada titik tertinggi, maka pukulan segera 

dilakukan. Perkenaan telapak tangan dengan bola diikuti lecutan pergelangan tangan 

dan ditambah dengan lecutan badan. Pada saat telapak tangan ada kontak dengan 

bola, usahakan lengan dalam posisi sepanjang mungkin. Tubuh sedikit 

membungkuk seperti yang dijelaskan diatas, otot-otot perut, bahu dan lengan 

berkontraksi pada saat yang bersamaan. Kontraksinya kuat dan terulang-ulang 

beberapa kali berturut-turut. Kerjasama antar otot inilah yang menyebabkan lengan 

terjelujur, menyentuh bola dan memukulnya. Pergelangan tangan tidak boleh kaku 

dan jari tangan sedikit terbuka, bola dipukul pada bagian atasnya. Untuk lebih 

jelasnya lihat gambar (f-h).  

2.1.4.4 Saat Mendarat 

  Setelah selesai memukul bola, maka smasher akan segera turun kembali ke 

tanah atau lantai. Pada saat mendarat, harus mendarat dengan kedua kaki secara 
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mengeper dan lentuk dengan menekuk kedua lututnya. Setelah menguasai 

keseimbangan dengan baik, segera smasher mengambil sikap normal atau wajar, 

lihat gambar (i-j). 

Untuk lebih jelasnya berikut ini gambaran mengenai gerak saat awalan, saat 

tolakan, saat pukula dan saat mendarat secara keseluruhan pada smash semi. Seperti 

gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Rangkaian gerakan smash semi 
(A. Sarumpaet, dkk., 1992:10) 

Kesalahan-kesalahan umum dalam melakukan smash antara lain : 

1. Langkah awalan terlalu lebar dalam meloncat akibatnya mengurrangi daya tolak 

ke atas. 

2. Tempat meloncat (take off) di bawah bola, sehingga tidak dapat memukul bola 

dengan keras. 

3. Lengan pemukul terlalu ditekuk pada siku akibatnya tinggi raihan pukulan 

rendah. Apalagi gerakan lengan pemukul diputar-putarkan dulu ke belakang 

kanan kepala sehingga gerakan cambukan kurang efisien dan efektif. 
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4. Kurang aktifnya gerakan pergelangan tangan saat mencambuk bola sehingga 

tidak bisa mengarahkan bola.  

5. Gerakan lengan pemukul dari awalan dampai cambukan bola empat kali 

semestinya hanya dua kali gerakan pokok. 

6. Meloncat ke depan hingga menyentuh net dan saat mendarat hanya satu kaki 

dan tidak mengeper. 

7. Saat memukul bola posisi badan di udara terlalu, miring akibatnya pukulan 

smash arahnya terbatas. 

8. Smasher kurang kreatif untuk menghindari block dan bervariasi dalam smash. 

9. Irama awalan. Loncat mencambuk dan mendarat kurang teratur (terputus-putus) 

sehingga gerakan smash terputus-putus kaku dan tidak luwes. 

10. Pada waktu meloncat lutut kurang ditekuk dan ayunan kedua tangan belakang 

dan ke arah bawah sehingga merugikan tinggi loncatan pemain sendiri. 

11. Jari-jari dan telapak tangan digenggam pada saat memukul bola. 

12. Waktu mendarat hanya menggunakan salah satu kaki saja dan tidak mengeper 

sehingga kaki sering cedera karena menerima beban yang cukup berat di satu 

kaki. 

13. Waktu dan memukul bola tidak melihat bola yang di samash. 

14. Berat badan tidak membantu lecutan lengan dalam smash, sehingga pukulan 

tidak keras. 

15. Pada saat mencambuk bola ke dua kaki di tekuk pada lutut. 

16. Gerakan sendi bahu, sendi siku dan sendi pergelangan tangan kurang lentur 

(Suharno HP., 1986:33-34). 
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2.1.5 Analisis Gerakan Smash Semi 

Smash merupakan teknik dasar yang terpenting yang harus dikuasai dengan 

baik oleh para pemain bola voli. Tujuannya dalam permainan bola voli adalah untuk 

menciptakan pukulan keras yang tepat dan mendapat angka pada setiap kesempatan, 

karena merupakan syarat regu tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Seperti yang 

dikemukakan oleh M. Yunus (1992:108) mengatakan bahwa smash merupakan 

pukulan utama dalam penyerangan dalam mencapai kemenangan. Keberhasilan 

suatu regu dalam permainan selalu ditentukan oleh keberhasilan didalam melakukan 

smash. Oleh karena itu smash merupakan teknik dasar yang harus dipelajari dengan 

baik dan benar serta ditingkatkan ketrampilannya dengan latihan. 

Pada smash semi pada dasarnya sama dengan gerakan smash normal yaitu 

pada sikap permulaan, sikap saat perkenaan dan sikap akhir. Perbedaannya terletak 

pada ketinggian umpan yang diberikan dan timing dalam mengambil langkah 

awalan. Karena pada smash semi ketinggian umpan lebih kurang satu meter diatas 

net atau jaring. Untuk lebih jelasnya, berikut ini penulis uraikan tentang gerakan 

smash semi mulai sikap permulaan, sikap saat perkenaan dan sikap akhir serta 

teknik-teknik dalam smash semi yaitu sebagai berikut: 

2.1.5.1 Sikap Awalan 

Saat sikap awalan mula-mula dalam sikap siap normal dengan jarak yang 

cukup dari jaring, yaitu 3 sampai 4 meter. pandangan dan konsentrasi ke arah bola. 

Setelah smasher pada saat posisi untuk melakukan awalan ke depan, maka 

kemudian smasher mulai melangkah ke depan. Bila semula smasher itu sendiri 

yang memberi passing pada set – upper, maka pada saat bola telah lepas dari tangan 

smasher. Pada saat itu pula smasher harus mulai bergerak pelan-pelan dengan 

langkah yang tetap menuju ke arah set uper. Saat menolak, tolakan harus dilakukan 
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dengan terlebih dahulu menumpu dengan kedua tungkai ke atas secara eksplosif dan 

dibantu ayunan langkah dari arah belakang ke depan atas. Perlu diperhatikan setelah 

tungkai menolak ke atas, maka kedua tungkai harus dalam keadaan relaks. Setelah 

tungkai menolak, tangan kanan berada disamping atas kepala agak ke belakang, 

lengan sedikit lurus, telapak tangan menghadap ke depan. Sedangkan tangan kiri 

berada di samping telinga, dalam keadaan relaks untuk menjaga keseimbangan 

tubuh selama di udara. 

Untuk saat sikap awalan atau ancang-ancang, untuk pemula biasanya sekali 

saja melangkah, sedangkan pemain yang baik melakukan ancang- ancang dua 

sampai empat langkah makin cepat. Arah gerak yang baik 45-60 derajat terhadap 

jaring. Langkah terakhir biasanya menuju kedekat garis serang atau melampuinya. 

Pada saat melakukan gerakan ancang-ancang kedua tangan berada di depan, 

kadang-kadang dilakukan dengan irama yang cepat. Mula-mula langkah tumpuan 

yang panjang dan mendatar, di susul oleh tarikan kaki yang lainnya. Kaki yang 

menyusul dengan cepat di letakkan tepat disamping atau agak ke depan kaki 

pertama. Berikut gambar sikap saat awalan dan tolakan : 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.3 

Sikap Awalan Smash Semi 
 (Durrwachter, 1982:63) 
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Keterangan : 
1. Gambar a dan b, smasher mengambil salah satu langkah ke depan  
2. Gambar c dan d, kedua kaki menumpu dengan disertai ayunan tangan, siap 

untuk melompat 
3. Gambar e dan f, setelah kedua kaki menumpu dan dibantu dengan ayunan kedua 

tangan maka smasher siap untuk melompat dan siap untuk memukul bola. 
 
2.1.5.2 Sikap Saat Perkenaan 

Sikap pada saat melayang seperti tersebut di atas harus diusahakan 

sedemikian rupa sehingga bola berada di depan atas smasher. Demikian bola dari 

set – uper disajikan dengan ketinggian lebih kurang satu meter di atas net atau 

jaring, maka secepatnya smasher menolak ke atas dan memukul bola . perlu diingat 

di sini perkenaan tangan adalah telapak tanan dengan suatu gerakan lecutan baik 

dari lengan maupun tangan. Pukulan yang betul akan mengakibatkan bola menjadi 

topsin serta secepatnya bergerak menurun. Hasilnya akan lebih sempurna lagi bila 

lecutan lengan dan tangan itu juga diikuti gerkan membungkuk dari dan togok. 

Dalam hal ini gerakan lecutan tangan , lengan dan togok adalah merupakan satu 

kesatuan gerak yang harmonis dan eksplosif. Berikut gambar sikap saat perkenaan 

tangan pada bola : 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4 

Sikap Perkenaan Smash Semi 
(Durrwachter, 1982:63) 



 

 

31

Keterangan : 
1. Gambar a, sikap saat melayang dan siap memukul dengan bola sudah pada 

telapak tangan 
2. Gambar b, sikap saat memukul bola badan agak membungkuk agar hasil 

pukulan akan lebih sempurna . sedangkan perkenaan tangan pada bola lebih 
menukik, dan bola akan bergerak turun dengan cepat. 

 
2.1.5.3 Sikap Akhir  

Setelah berhasil dipukul , maka smasher mendarat kembali ditanah tidak 

terlalu jauh dari tempat dimana ia menolak . perlu diingat saat mendarat kembali 

smasher menggunakan kedua kaki dalam keadaan lentur . setelah smasher berhasil 

mendarat sikap siap normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

Sikap Akhir Smash Semi 
(Durrwachter, 1982:63) 

keterangan : 
1. Gambar a , sikap saat smasher telah melakukan pukulan. 
2. Gambar b , saat smasher mendarat kembali dengan kedua kaki dalam keadaan 

lentur atau mengeper. 
 

 
2.1.6 Kondisi Fisik 

Menurut (M. Sajoto,1995:8) kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari 

komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan 
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maupun pemeliharaannya. Artinya bahwa di dalam usaha peningkatan fisik maka 

seluruh komponen tersebut harus dikembangkan, walaupun disana sini dilakukan 

dengan sistem prioritas sesuai dengan keadaan atau status tiap komponen itu dan 

untuk keperluan apa keadaan atau status yang dibutuhkan tersebut. 

 M. Sajoto (1995:33) mengatakan bahwa unsur-unsur kondisi fisik harus 

ditingkatkan seoptimal mungkin bagi setiap atlet dan kekuatan merupakan unsur 

yang lebih dominan dibanding lainnya, perlu mendapat prioritas utama dalam 

pelaksanaan program latihan. Hal ini cukup beralasan karena dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kekuatan adalah dasar yang paling penting dalam ketrampilan 

gerak. Seperti yang dikatakan oleh Jenssen dkk (1984) dikutip oleh M. Sajoto 

(1995:34) mengatakan bahwa "Hampir semua keterampilan gerak yang cukup berat 

tergantung pada hasil pelaksanaan menahan beban”.  

Kondisi fisik dalam tubuh manusia terdiri dari sepuluh komponen antara 

lain:1) kekuatan (Strength), 2) Daya tahan (endurance), 3) Daya otot (Musculus 

Power), 4) Kecepatan (Speed), 5) daya lentur (Flexibility), 6) kelincahan (agility), 

7) Keseimbangan (balance), 8) Hasil (accuracy), 9) Reaksi (Reaction) dan 10) 

Koordinasi (coodination) M. Sajoto (1995:8-10). Mengingat setiap cabang olahraga 

memerlukan keadaan kondisi fisik yang berbeda, maka dalam kegiatan pembinaan 

sangat tergantung pada komponen mana yang dominan untuk cabang olahraga 

tersebut.  

Khusus pada pelaksanaan smash semi dalam permainan bola voli terdapat 

beberapa komponen kondisi fisik yang diperlukan diantaranya adalah daya ledak 

otot tungkai untuk menunjang pelaksanaan meloncat saat melakukan awalan, 

kekuatan otot lengan untuk menunjang pelaksanaan memukul bola yang keras dan 
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kelentukan pergelangan tangan untuk menunjang kemampuan lecutan lengan yang 

cepat saat perkenaan dengan bola agar arah bola menjadi lebih tajam.  

 

2.1.7 Daya Ledak Otot Tungkai 

 Tinggi lompatan seseorang merupakan hasil dari daya ledak otot tungkai. 

Istilah daya ledak sama dengan daya eksplosif. Pendapat para ahli adalah sebagai 

berikut:power atau daya adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan 

maksimal dalam waktu yang sangat cepat. (Harsono, 1988:200). Daya ledak adalah 

kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan beban dengan 

kecepatan tinggi dalam suatu gerakan yang utuh (Suharno HP.,1986:54). 

Selanjutnya menurut (M. Sajoto, 1995:7-8) daya otot (muscular power) adalah 

kemampuan seseorang untuk mempergunakan tenaga maksimum yang dikerahkan 

dalam waktu yang sependek-pendeknya, dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa daya 

ledak sama dengan kekuatan (force) x kecepatan (velocity) seperti dalam melompat 

serta gerak lain yang bersifat eksplosif. 

 Tiap orang mempunyai daya ledak yang berbeda beda, ini dikarenakan 

karena faktor penentu daya ledak yang dimiliki masing-masing individu yaitu:1. 

banyak sedikitnya macam fibril otot putih. 2. kekuatan otot dan kecepatan otot. 3. 

waktu rangsangan yanng dibatasi secara kongkrit lamanya. 4. koordinasi gerak yang 

harmonis. 5. banyak sedikitnya zat kimia dalam otot. (ATP). (Suharno HP., 

1986:38). 

 Menurut H. Syaifudin (1997:44-45) tungkai terdiri dari tungkai atas dan 

tungkai bawah. Otot-otot tungkai atas (otot pada paha), mempunyai selaput 

pembungkus yang sangat kuat dan disebut fasia lata yang dibagi atas 3 golongan 

yaitu: 
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1. Otot abductor terdiri dari: 

a. Muskulus abductor maldanus sebelah dalam 

b. Muskulus abductor brevis sebelah tengah 

c. Muskulus abductor longus sebelah luar 

Ketiga otot ini menjadi satu yang disebut muskulus abductor femoralis. 

Fugsinya, menyelengarakan gerakan abduksi dari femur. 

2. Otot ekstensor (quadriceps femoris) otot berkepala 4. 

Otot ini merupakan otot yang terbesar terdiri dari: 

a. Muskulus rektus femoris 

b. Muskulus vastus lateralis eksternal 

c. Muskulus vastus medialis internal 

d. Muskulus vastus inter medial 

3. Otot fleksor femoris, yang terdapat di belakang paha terdiri dari: 

a. Biseps femoris, otot berkepala 2 (dua). Fungsinya, membengkokkan paha 

dan meluruskan tungkai bawah 

b. Muskulus semi membranosus, otot seperti selaput. Fungsinya, 

membengkokkan tungkai bawah  

c. Muskulus semi tendinosus, otot seperti urat. Fugsinya membengkokkan urai 

bawah serta memutarkan ke dalam 

d. Muskulus Sartorius, otot penjahit. Bentuknya panjang seperti pita, terdapat 

dibagian paha. Fungsinya:Eksorotaris femur, memutar keluar pada lutut 

mengentul, serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan 

keluar 

Otot tungkai bawah, terdiri dari otot tulang kering depan muskulus tibialis 

anterior yang berfungsi mengangkat pinggir kaki sebelah tengah dan 

membengkokkan kaki, muskulus ekstensor talangus longus yang berfungsi 
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meluruskan jari telunjuk ketengah jari, jari manis dan kelinking kaki, dan otot 

kandang jempol yang berfungsi meluruskan ibu jari kaki. Otot-otot tersebut dipaut 

oleh ikat melintang dan ikat silang sehingga otot bisa membengkokkan kaki ke atas 

Otot yang terdapat di belakang mata kaki luar dipaut oleh ikat silang dan 

melintang. Fungsinya dapat mengangkat kaki sebelah luar. 

1. Urat akiles (tendo Achilles). Fungsinya meluruskan kaki di sendi tumit dan 

membengkokkan tungkai bawah lutut (muskulus popliteus). Terdapat di: 

a. Berpangkal pada kondilus tulang kering  

b. Melintang dan melekat di kondilus lateralis tulang paha 

Fungsinya, memutar tibia ke dalam (endorotaris) otot ketul jari 

(muskulus fleksor longus). Berpangkal pada tulang kering dan uratnya menuju 

telapak kaki dan melekat pada ruas jari kaki. Fungsinya, membengkokkan jari 

dan menggerakkan kaki ke dalam. 

2. Otot ketul empu kaki panjang (muskulus falangus longus). Berpangkal pada 

betis, uratnya melewati tulang jari dan melekat pada ruas empu jari. Fungsinya, 

membengkokkan empu kaki. 

3. Otot tulang betis belakang (muskulus tibialis posterior). Berpangkal pada 

selaput antara tulang dan melekat pada pangkal tulang kaki. Fungsinya dapat 

membengkokkan kaki di sendi tumit dan telapak kaki disebelah ke dalam. 

4. Otot kendang jari bersama. Letaknya dipunggung kaki, fungsinya dapat 

meluruskan jari kaki (muskulus ekstensor falangus 1-5) 

Otot-otot yang lain antara lain otot ketul, otot penengah empu kaki, telapak 

ditelapak kaki, otot penepis, terletak disebelah punggung kaki. Aponeurosis 

plantaris, tapak kaki yang ditutupi oleh selaput, dan Fasia plantaris, bagian khusus 

dari fasia yang terletak di bawah telapak kaki. 



 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.6 

Otot-Otot Tungkai  
(Syaifudin, 1997:43) 

 

2.1.8 Kekuatan Otot Lengan 

Banyak para ahli fisiologi dan olahraga memberikan definisi tentang 

kekuatan. Menurut Harsono (1988:175) mengatakan bahwa kekuatan (Strength) 

adalah energi untuk melawan suatu tahanan, atau hasil untuk membangkitkan 
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tegangan (Tension) terhadap suatu tahanan (Resistance). Straus dalam Ika Rinawati 

(2005:43) membatasi strength sebagai hasil tegangan maksimal yang dilakukan otot 

atau sekelompok otot, di sini yang ditelaah yaitu menegangnya otot untuk 

memperoleh kekuatan yang maksimal. Kekuatan menurut Suharno HP. (1985:35) 

adalah hasil otot untuk dapat mengatasi tekanan atau beban dalam menjalankan 

aktivitas. Sedangkan menurut M. Sajoto (1995:8) kekuatan otot adalah hasil kondisi 

fisik seorang tentang hasilnya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban 

sewaktu bekerja.. 

Lengan merupakan anggota gerak atas (extremitas superior). Tulang-tulang 

extremitas superior dari proximal sampai distal adalah:tulang lengan atas 

(humerus), tulang hasta (ulna), tulang pengupil (radius), tulang pergelangan tangan 

(carpalia), tulang telapak tangan (metacarpalia), dan tulang jari-jari tangan 

(palanges) (Syaifudin, 1997:50) 

Otot-otot yang bekerja menggerakan lengan menurut Syaifudin (1997:38) 

adalah : 

Otot bahu terdiri dari: 

1) M. deltoid atau (otot segitiga), otot ini berbentuk lengkung bahu dan berpangkal 

disisi tulang selangka ujung bahu, balung tulang belikat, dan diafise tulang 

pangkal lengan terdapat kandung lendir. Fungsinya mengangkat lengan sampai 

mendatar.  

2) M. subskapularis (otot depan tulang belikat), otot ini mulai dari depan tulang 

belikat menuju taju kecil tulang pangkal lengan, dibawahnya terdapat kandung 

lendir. Fungsinya menengahkan atau memutar tulang humerus ke dalam. 
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3) M. suprasupinatus (otot depan tulang belikat), otot ini berpangkal di lekuk 

sebelah atas menuju ke taju besar tulang pangkal lengan. Fungsinya mengangkat 

lengan.  

4) M. infraspinatus (otot bawah tulang belikat), otot ini berpangkal di lekuk 

sebelah bawah balung tulang belikat, menuju taju besar tulang pangkal lengan. 

Fungsinya memutar lengan ke dalam. 

5) M. teres mayor (otot lengan bulat besar), otot ini berpangkal di siku bawah 

tulang belikat dan menuju ke taju kecil tulang pangkal lengan. Diantara otot 

lengan bulat kecil dan otot lengan besar terdapat kepala yang panjang dari 

muskulus tricep braci. Fungsinya bisa memutar lengan kedalam. 

6) M. teres minor (otot lengan belikay kecil), otot ini berpangkal di siku sebelah 

luar tulang belikat menuju taju besar tulang pangkal lengan. Fungsinya memutar 

lengan ke luar. 

Otot pangkal lengan atas terdiri dari:otot-otot ketul (fleksor) dan otot 

kedang (ekstensor). Yang meliputi : 

1) M. biceps braci (otot lengan berkepala dua), kepala yang panjang melekat pada 

sendi bahu, kepala yang pendek melekat di sebelah luar dan di sebelah dalam. 

Otot ini ke bawah menuju ketulang pengupil. Dibawah urat terdapat kandung 

lendir. Fungsinya membengkokkan lengan bawah siku, meratakan hasta dan 

mengangkat lengan. 

2) M. bracialis (otot lengan dalam), otot ini berpangkal di bawah otot segitiga di 

tulang pangkal lengan menuju taju di pangkal tulang hasta. Fungsinya 

membengkokkan lengan bawah siku. 

3) M. kurako bracialis, otot ini beroangkal di prosesus korakoid menuju tulang 

pangkal lengan. Fungsinya mengangkat lengan. 
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4)  M. tricep bracialis(otot lengan berkepala tiga), kepala luar berpangkal 

disebelah belakang tulang pangkal lengan dan menuju ke bawah kemudian 

bersatu dengan yang lain, kepala dalam dimulai sebelah dalam tulang pangkal 

lengan, kepala panjang dimulai pada tulang dibawah sendi dan ketiga-tiganya 

mempunyai sebuah urat yang melekat di olekrani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 

Otot-Otot Lengan Atas 
(Syaifudin, 1997:47) 

Otot lengan bagian bawah terdiri: 

1) M. ekstensor carpiradialis longus. 

2) M. ekstensor carpiradialis brevis. 

3) M. ekstensor carpiulnaris ulnaris, ketiganya berfungsi sebagai ekstensi 

lengan.(menggerakan lengan). 

4) M. digitorum carpi radialis, fungsinya sebagai ekstensi jari tangan kecuali ibu 

jari. 

5) M. ekstensor policis longus, fungsinya sebagai ekstensi ibu jari tngan. 

6) Otot disebelah telapak tangan, fungsinya membengkokkan jari-jari tangan. 
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7) M. pronator teres (otot silang hasta bulat), fungsinya menggerakkan silang hasta 

dan membengkokkan lengan bawah siku. 

Otot-otot fleksor tangan. M. palmaris longus. M. fleksor carpi radialis, M. 

flesor digitorus sublimes, fungsinya untuk fleksi jari ke dua dan kelingking. M. 

digitirum profundus, fungsinya jari 1,2,3,4. M. fleksor policis longus fungsinya 

fleksi ibu jari. 

 Otot yang bekerja memutar radialis (pronator dan supinator) terdiri 

dari:M. pronator teresequadratus, funsinya pronasi tangan, M. supinator brevis, 

fungsinya supinasi dari tangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.8 

Otot Lengan Bagian Bawah 
(Syaifudin, 1997:53) 
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Kaitannya dalam pelaksanaan smash semi, kekuatan otot lengan memiliki 

peran untuk memberikan tenaga sewaktu mengayunkan lengan guna memukul bola 

yang sekeras-kerasnya. Beutelstahl (1986:24) menyatakan bahwa kekuatan otot 

lengan yang tinggi menyebabkan lengan dapat terjulur kaku dan menyentuh bola 

guna memukulnya dengan keras.  

 

2.1.9 Kelentukan Pergelangan Tangan 

Menurut (Harsono, 1988:163) kelentukan adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Sedangkan menurut (M. Sajoto, 

1995:58) kelentukan adalah keefektifan seseorang dalam penyesuaian dirinya untuk 

melakukan aktifitas tubuh dengan penguluran tangan seluas-luasnya. Menurut 

Suharno HP. (1986:49) kelentukan adalah suatu kemampuan dari seseorang dalam 

melaksanakan gerakan amplitudo yang luas. Kegunaan kelentukan dalam olahraga 

adalah:1) Mempermudah dalam pelaksanaan teknik-teknik tinggi, 2) Mengurangi 

terjadinya cidera otot, 3) Seni gerakan tercermin dalam kelentukan yang tinggi, 4) 

Meningkatkan kelincahan dan kecepatan gerak. 

Di dalam permainan bola voli kelentukan pergelangan tangan mempunyai 

peranan penting. Dengan kelentukan pergelangan tangan yang lebih baik seorang 

pemain bola voli akan dapat menempatkan bola ke arah sasaran yang diinginkan. 

Otot-otot pergelangan tangan. Penggerak utama untuk fleksi pergelangan 

tangan adalah:muscle fleksor carpi radialis, muscle fleksor carpi ulnaris, penggerak 

utama untuk ekstensi pergelangan tangan adalah:muscle ekstensor carpi radialis, 

(longus and brevis), muscle ekstensor carpi ulnaris. Penggerak utama untuk 

adduksi (abduksi radial) adalah:muscle fleksor carpi radialis, muscle ekstensor 
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carpi radialis (longus and brevis). Penggerak utama untuk abduksi adalah:muscle 

fleksor carpi ulnaris, muscle ekstensor carpi ulnaris. 

 

2.1.10 Analisis Daya Ledak Otot Tungkai, Kekuatan Otot Lengan, dan 

Kelentukan  Pergelangan Tangan terhadap Hasil Smash semi 

Telah dikemukakan di atas, bahwa banyak faktor yang dapat memberikan 

pengaruh untuk memperoleh hasil dalam melakukan gerakan smash semi. Dalam 

teknik bola voli, salah satu faktor tersebut adalah keadaan anatomi tubuh yang 

terlibat adalah tungkai, lengan, dan pergelangan tangan. Dalam melakukan smash, 

daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan, dan kelentukan pergelangan tangan 

merupakan suatu komponen yang sangat dominan, karena semakin besar daya ledak 

otot tungkai, membantu dalam memperkuat daya tolak pada waktu pemain 

melompat, kekuatan otot lengan berperan dalam keras lemahnya smash yang 

dihasilkan, dan kelentukan pergelangan tangan dapat mempermudah menempatkan 

bola ke arah sasaran yang diinginkan.  

2.10.1 Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Hasil Smash Semi dalam 

Permainan Bola Voli. 

Menurut (M. Sajoto,1995:8) daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang 

sependek-pendeknya. Dalam hal ini, dapat pula dinyatakan bahwa daya ledak otot 

merupakan hasil perkalian antara kekuatan (force) dengan kecepatan (velocity).  

Pengertian otot tungkai adalah otot yang terdapat pada bagian tungkai mulai 

dari pangkal bawah ke bawah/ keseluruhan kaki. (W.J.S. Purwadarminto, 1976:973) 

dan cara otot berkontraksi untuk menghasilkan kekuatan sangat dipengaruhi                     
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oleh kemampuan otot yang menentukan macam gerakan dan gerakan yang 

dihasilkan. 

Dari keterangan di atas dapat diambil suatu pengertian daya ledak adalah 

penyebab adanya keterampilan. Dalam hal ini kekuatan otot tungkai terhadap hasil 

smash semi dalam permainan bola voli merupakan fungsi kekuatan yang dimaksud. 

Dalam gerakan smash otot tungkai merupakan komponen yang sangat dominan. 

Karena semakin besar daya ledak otot tungkai maka semakin besar pula tolakan ke 

atas saat melompat. 

2.10.2 Sumbangan Kekuatan Otot Lengan terhadap Hasil Smash Semi dalam 

Permainan Bola Voli.  

Saat melakukan ayunan lengan ke belakang dalam keadaan stabil sangat 

bergantung pada kekuatan otot lengan, sedangkan kondisi fisik yang lain hanya 

sebagai pendukung saja. Saat ayunan ke depan dan perkenaan tangan terhadap bola 

sangat memerlukan sumbangan dari kekuatan otot lengan, terutama untuk 

mengayun lengan dari belakang ke depan dan untuk memberikan dorongan kepada 

bola sehingga menjadi smash yang keras. Pentingnya kekuatan otot lengan dalam 

pelaksanaan smash semi atas bola voli dikarenakan menurut M. Sajoto (1995:8), 

kekuatan merupakan komponen kondisi fisik seseorang untuk dapat 

mempergunakan otot guna menerima beban sewaktu bekerja. M. Sajoto (1995:9) 

mengatakan bahwa kekuatan merupakan dasar setiap gerak yang dilakukan manusia 

sebab dapat dinyatakan daya otot (Moscular Power) merupakan perpaduan antara 

kekuatan (Force) dengan kecepatan (Velocity). Lebih lanjut M. Sajoto (1995:17) 

mengatakan bahwa kekuatan dan kecepatan merupakan satu kesatuan yang 

dinamakan power yang merupakan hasil otot untuk mengerahkan atau 

mengeluarkan kekuatan maksimal dalam waktu yang amat singkat.. 
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 Jadi pemain yang memiliki otot lengan yang kuat dan kecepatan yang tinggi 

sangat mungkin untuk dapat melakukan smash dengan keras, sehingga diduga ada 

sumbangan kekuatan otot lengan terhadap hasil melakukan smash semi dalam 

permainan bola voli. 

2.10.3 Sumbangan Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Hasil Smash Semi 

dalam Permainan Bola Voli. 

Kelentukan atau flexibility adalah efektivitas seseorang dalam penyesuaian 

dirinya untuk melakukan segala aktifitas tubuh dengan penguluran seluas-luasnya, 

terutama otot-otot, ligamen-ligamen disekitar persedian (M.Sajoto, 1995:58). 

Pergelangan tangan adalah termasuk anggota gerak atas (extremitas superior), 

terdiri dari:carpalia (tulang pergelangan tangan), metacarpalia (tulang telapak 

tangan), phalanges (tulang jari-jari tangan). 

Dengan memperhatikan uraian di atas kelentukan pergelangan tangan 

memiliki peranan penting dalam menentukan arah sasaran smash semi dengan tepat.  

2.10.4 Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai, Kekuatan Otot Lengan, dan 

Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Hasil Smash Semi dalam 

Permainan Bola Voli. 

Telah dikemukakan di atas banyak faktor yang memberikan pengaruh 

terhadap hasil smash semi bola voli. Dalam melakukan gerakan smash semi pada 

permainan bola voli, daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan, dan kelentukan 

pergelangan tangan merupakan faktor yang memberikan pengaruh yang besar 

terhadap hasil smash semi pada permainan bola voli. 
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2.2 Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Ada sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil smash semi pada siswa 

putra kstrakurikuler bola voli MAN Kalibeber Wonosobo tahun 2008. 

2. Ada sumbangan kekuatan otot lengan terhadap hasil smash semi pada siswa 

putra ekstrakurikuler bola voli MAN Kalibeber Wonosobo tahun 2008. 

3. Ada sumbangan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil smash semi pada 

siswa putra ekstrakurikuler bola voli MAN Kalibeber Wonosobo tahun 2008. 

4. Ada sumbangan antara daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan, dan 

kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil smash semi pada siswa putra 

ekstrakurikuler bola voli MAN Kalibeber Wonosobo tahun 2008. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam melakukan suatu penelitian harus sesuai dengan metode yang telah 

dibakukan karena berbobot atau tidaknya suatu penelitian ditentukan oleh 

bagaimana cara yang digunakan dalam penelitian itu. Ada tiga persyaratan penting 

dalam mengadakan kegiatan penelitian yaitu:sistematis, berencana, dan mengikuti 

konsep ilmiah (Suharsimi Arikunto, 2002:18). 

Syarat mutlak dalam penelitian adalah metode penelitian. Berbobot atau 

tidaknya penelitian tergantung pada pertanggung jawaban metodologi 

penelitiannya. Metode penelitian sebagaimana kita kenal sekarang memberi garis-

garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang keras, maksudnya adalah 

untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu penulisan dapat 

mempunyai harga ilmiah setinggi-tingginya. Dalam bab ini akan diuraikan beberapa 

hal yang berkaitan dengan metode penelitian sebagai berikut: 

 
3.1 Populasi 

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diteliti, dan 

populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikitnya 

mempunyai sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 1987:102). Populasi dalam penelitian 

ini adalah semua siswa putra ekstrakurikuler bola voli MAN Kalibeber Wonosobo 

tahun 2008 yang berjumlah 25 siswa. 

 

3.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsini 

Arikunto, 2002:109). Mengenai besar kecilnya sampel dari jumlah populasi oleh 
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Suharsini Arikunto (2002:112), bahwa “Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 % atau lebih 

tergantung setidak-tidaknya dari:kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan 

biaya”. Sesuai dengan pendapat tersebut maka dalam penelitian ini sampel yang 

digunakan adalah semua siswa putra ekstrakurikuler bola voli MAN Kalibeber 

Wonosobo tahun 2008. Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah simple 

random sampling dengan jumlah sampel 20 siswa, sedangkan metode yang 

digunakan adalah survey tes. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang bervariasi dan menjadi objek penelitian 

(Suharsini Arikunto, 2002:94). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu: 

1. Variabel bebas atau X yang terdiri dari: 

a. Variabel bebas 1 atau X1 adalah Daya Ledak Otot Tungkai. 

b. Variabel bebas 2 atau X2 adalah Kekuatan Otot Lengan. 

c. Variabel bebas 3 atau X3 adalah Kelentukan Pergelangan Tangan. 

2. Variabel terikat atau Y yaitu : hasil Smash Semi. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian merupakan faktor penting 

karena berhubungan langsung dengan data yang akan digunakan dalam penelitian. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pengukuran dan survey tes. Langkah-langkah pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:semua peserta tes melakukan tes 
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pengukuran daya ledak otot tungkai dengan alat vertical jump, tes pengukuran 

kekuatan otot lengan dengan alat push and pull dynamometer, dan tes pengukuran 

kelentukan pergelangan tangan dengan alat goniometer, kemudian melakukan tes 

smash semi di lapangan bola voli dengan benar sebanyak 10 kali (Laveage) dengan 

Reabilitas : 0,828 dan Validitas : 0,906. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini ada 4 yaitu: 

1. Tes daya ledak otot tungkai dengan menggunakan papan vertical jump.  

2. Tes kekuatan otot lengan dengan menggunakan push and pull dynamometer 

3. Tes kelentukan pergelangan tangan dengan menggunakan alat goniometer.  

4. Tes smash semi yang dilakukan sebanyak 10 kali (Laveage). 

   Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi: 

1. Bola voli 

2. Lapangan bola voli lengkap dengan jaring (net) 

3. Papan vertical jump yaitu papan selebar 30 cm setinggi 150 cm, untuk 

mengukur daya ledak otot tungkai. 

4. Push and pull dynamometer yaitu alat untuk mengukur kekuatan otot lengan. 

5. Goniometer yaitu alat untuk mengukur kelentukan pergelangan tangan. 

 

3.6 Analisis Data 

Dalam suatu penelitian ada dua jenis analisis data yang dapat digunakan 

yaitu analisis statistik dan analisis non statistik.Analisis statistik adalah cara-cara 

ilmiah yang diterapkan untuk menganalisa, mengumpulkan, menyusun dan 
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menyajikan data penyelidikan yang berwujud angka-angka untuk menjawab 

hipotesis penelitian. Analisis data merupakan salah satu langkah yang penting 

dalam penelitian. Sebab analisis yang salah, akan mengakibatkan pengambilan 

simpulan yang salah juga. Suatu simpulan dapat diambil dari analisis tersebut. 

Karena data ini berupa angka, maka menggunakan analisis statistik. Untuk 

menentukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat maka dicari 

dengan menggunakan: 

1. Analisis Regresi Sederhana 

2. Analisis Regresi Ganda 

Sebelum melakukan uji analisis, terlebih dahulu dilakukan sejumlah uji 

persyaratan untuk mengetahui kelayakan data meliputi : 

1. Uji normalitas 

2. Uji homogenitas varians  

3. Uji linieritas garis regresi 

Semua perhitungan dilakukan dengan program komputasi SPSS for windows 

release 12 untuk taraf kesalahan 5%. 

 

3.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian  

3.7.1 Faktor Kesungguhan  

Faktor kesungguhan dalam pelaksanaan penelitian dari masing-masing 

sampel tidak sama, untuk itu penulis dalam pelaksanaan tes selalu mengawasi dan 

mengontrol setiap aktifitas yang dilakukan dengan melibatkan tim peneliti untuk 

mengarahkan kegiatan sampel pada tujuan yang ingin dicapai. 

 



 

 

50

3.7.2 Faktor Penggunaan Alat 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan alat-alat yang telah 

disediakan, dengan harapan dapat memperlancar jalannya penelitian. Sebelum 

sampel diberi perlakuan, terlebih dahulu penulis memberikan informasi dan contoh 

penggunaan alat-alat tersebut sehingga di dalam pelaksanaan penelitian tidak 

terdapat kesalahan. 

3.7.3 Faktor Pemberian Materi 

Pemberian materi dalam pelaksanaan tes mempunyai peran yang besar 

dalam pencapaian hasil yang optimal. Usaha yang ditempuh agar penyampaian 

materi tes dapat diterima seluruh sampel dengan jelas, sebelum pelaksanaan tes, 

secara klasikal diberikan petunjuk penggunaan alat tes dan contoh yang benar 

penggunaan masing-masing alat tes tersebut. 

3.7.4 Faktor Kemampuan Sampel 

Masing-masing sampel memiliki kemampuan dasar yang berbeda, baik 

dalam penerimaan materi secara lisan maupun kemampuan dalam penggunaan alat 

tes. Untuk itu penulis selain memberikan informasi secara klasikal, secara individu 

penulis berusaha memberikan koreksi agar tes yang digunakan benar-benar baik.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 51

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Deskriptif 

Sesuai dengan tujuannya untuk mengetahui sumbangan daya ledak otot 

tungkai, kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil 

smash semi pada siswa putera ekstra kurikuler bola voli MAN Kalibeber Wonosobo 

tahun 2008, maka data yang diperoleh dari tes dianalisis menggunakan regresi 

ganda. Sebelum analisis tersebut dilanjutkan, maka data-data yang diperoleh 

dideskriptifkan sehingga dapat diketahui gambaran masing-masing variabel.  

Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Deskriptif Hasil Penelitian 

No Kode 
Daya Ledak 
otot tungkai 

(X1) cm 

Kekuatan 
otot lengan 

(X2) kg 

Kelentukan 
pergelangan 
(X3) Derajat 

Smash semi 
(Y) skor 

1 R-01 28 19 70 21 
2 R-02 40 15 60 31 
3 R-03 37 21 55 18 
4 R-04 35 22 60 42 
5 R-05 42 26 80 70 
6 R-06 43 33 87 46 
7 R-07 37 25 70 43 
8 R-08 30 24 60 20 
9 R-09 41 35 85 57 
10 R-10 32 18 75 23 
11 R-11 39 18 75 25 
12 R-12 40 20 80 28 
13 R-13 47 30 85 60 
14 R-14 48 33 65 46 

No Kode 
Daya Ledak 
otot tungkai 

(X1) cm 

Kekuatan 
otot lengan 

(X2) kg 

Kelentukan 
pergelangan 
(X3) Derajat 

Smash semi 
(Y) skor 

15 R-15 45 23 75 26 
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16 R-16 37 22 70 38 
17 R-17 45 24 75 58 
18 R-18 40 25 75 35 
19 R-19 48 33 70 52 
20 R-20 37 25 75 40 

∑  791 491 1447 779 
Rata-rata  39.55 24.55 72.35 38.95 
S2  31.9447 32.2605 80.4500 227.8395 
S  5.65 5.68 8.97 15.09 

 
Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa rata-rata selisih raihan dengan loncatan 

pada test daya ledak otot tungkai menggunakan vertical jump sebesar 39,55 cm. 

Daya ledak yang otot tungkai dari 20 responden tersebut cukup bervariasi, dengan 

selisih raihan paling kecil sebesar 28 cm sedangkan paling panjang sebesar 48 cm.  

Hasil pengukuran kekuatan otot lengan menggunakan push and pull dynamometer 

menunjukkan bahwa rata-rata kemampuannya mencapai 24,55 kg. Variasi 

pengukuran ini relatif besar terbukti kekuatan terendah sebesar 15 kg sedangkan 

kekuatan otot lengan paling besar 33 kg. Variasinya kekuatan otot lengan ini 

disebabkan heterogennya subjek yang diteliti. Kelentukan pergelangan tangan 

diukur menggunakan gonio meter dengan satuan derajat dieproleh rata-rata 

kelentukannya sebesar 72,35 derajat. Tingkat variasi hasil pengukuran ini juga 

tergolong tinggi, terbukti dari derajat paling tinggi adalah 850 sedangkan  derajat 

paling rendah sebesar 550. Semakin tinggi  derajat hasil pengukuran menunjukkan 

semakin tinggi kelentukan pergelangan tangan yang dimiliki. Rata-rata hasil smash 

semi mencapai 38,95. Perolehan skor ini berasal dari 10 kali ulangan dengan skor 

tertinggi 10, sehingga skor idealnya 100. Dengan demikian kemampuan smash semi 

oleh pemain bola voli ekstrakurikuler MAN Kalibeber Wonosobo tahun 2008 masih 

tergolong rendah. 
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4.1.2 Uji Prasyarat 

Sebelum analisis regresi digunakan beberapa uji prasyarat yang harus 

dipenuhi yaitu kenormalan, kelinieran dan kehomogenan data yang diperoleh.  

1. Uji Normalitas Data 

Normalitas data hasil penelitian diuji menggunakan Kolmogorov Smirnov 

dengan kriteria berdistribusi normal apabila nilai signifikansi > 0,05. Hasil uji 

normalitas data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan terangkum pada tabel 

4.2. 

Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Data 

No Variabel Kolomorov 
Smirnov Z Signifikan Kriteria 

1 Daya Ledak otot tungkai 0,563 0,909 > 0,05 Normal 
2 Kekuatan otot lengan 0,753 0,622 > 0,05 Normal 
3 Kelentukan pergelangan tangan 0,743 0,639 > 0,05 Normal 
4 Hasil smash semi 0,518 0,951 > 0,05 Normal 

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing 

variabel melebihi taraf kesalahan yang digunakan (0,05) yang berarti bahwa data 

berdistribusi normal.  
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2. Uji Linieritas 

Uji linierieritas digunakan untuk menguji apakah hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat bersifat linier. Pengujian dapat dilihat dari nilai 

signifikansi dari deviation of linearity. Apabila nilai signifikansi > 0,05 dapat 

disimpulkan bahwa hubungannya bersifat linier. Hasil uji linieritas selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran dan terangkum pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Hasil Uji Linieritas 

No Variabel bebas Fhitung Signifikansi Kriteria 
1 Daya Ledak otot tungkai 1,128 0,453 Linier 
2 Kekuatan otot lengan 1,297 0,377 Linier 
3 Kelentukan pergelangan tangan 0,575 0,744 Linier 

Terlihat dari tabel 4.3, nilai signifikansi dari masing-masing hubungan 

variabel bebas dengan variabel terikat melebihi 0,05 yang berarti bahwa 

hubungannya bersifat linier. 

3. Uji Homogenitas  

Secara grafis dapat dilihat dari Multivariate Standardized Scatterplot. Dasar 

pengambilannya apabila sebaran nilai residual terstandar tidak membentuk pola 

tertentu namun tampak random dapat dikatakan bahwa model regresi bersifat 

homogen atau tidak mengandung heterokedastisitas. Lebih jelasnya dapat dilihat 

dari grafik berikut. 
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Gambar 1 
Uji Homogenitas 

Terlihat dari grafik 1, titik-titik tersebar di sekitar nol pada sumbu vertikal 

dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat acak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak mengandung heterokedastisitas atau bersifat homogen. 

4.1.3 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada sumbangan daya ledak otot 

tungkai, kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil 

smash semi pada permainan bola voli siswa putra putra ekstrakurikuler bola voli 

MAN Kalibeber Wonosobo tahun 2008 dapat dilihat dari hasil analisis regresi 

ganda pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Hipotesis 

 

Nilai Fhitung = 7,034 dengan nilai signifikansi 0,003 < 0,05 yang berarti 

bahwa hipotesis diterima. Dengan kata lain ada kontribusi secara simultan daya 

ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan 

terhadap hasil smash semi. Selanjutnya untuk mengetahui ada tidaknya kontribusi 

dari masing-masing variabel secara parsial dapat dilihat dari uji parsial sebagai 

berikut. 

Tabel 4.5. Hasil Uji Parsial 

 

Terlihat pada tabel 4.5 nilai signifikansi dari masing-masing variabel 

melebihi 0,05 yang berarti secara parsial tidak ada kontribusi daya ledak otot 

tungkai, kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil 

smash semi.  

ANOVAb

1080.612 3 360.204 7.034 .003a

819.388 16 51.212
1900.000 19

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kelentukan pergelangan tangan, Daya ledak
otot tungkai, Kekuatan otot lengan

a. 

Dependent Variable: Hasil smash semib. 

Coefficientsa

3.829 10.399 .368 .718
.323 .206 1.564 .137 .364
.384 .212 1.808 .089 .412

.217 .184 1.177 .256 .282

(Constant)
Daya ledak otot tungkai
Kekuatan otot lengan
Kelentukan
pergelangan tangan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

t Sig. Partial
Correlations

Dependent Variable: Hasil smash semia. 
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Merujuk kedua analisis tersebut menunjukkan bahwa secara simultan daya 

ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hasil smash semi, namun secara 

parsial tidak signifikan. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa daya ledak 

otot tungkai tidak dapat berdiri sendiri dalam memberikan pengaruh terhadap hasil 

smash semi, demikian juga dengan kekuatan otot lengan dan kelentukan 

pergelangan tangan. Oleh karena itu perlu analisis regresi dengan variabel bebas 

interaksi ketiga varibel yakni daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan dan 

kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil smash semi seperti pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6.  Hasil Analisis Regresi Interaksi daya ledak otot tungkai, kekuatan otot 
lengan dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil smash semi 

 
Terlihat dari hasil analisis regresi diperoleh standardized coefisien sebesar 

0,746 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti secara signifikan 

interaksi daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan 

tangan memberikan kontribusi positif terhadap hasil smash semi. Besarnya 

kontribusi interaksi ketiga variabel dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi 

sebagai berikut. 

Coefficientsa

34.204 3.657 9.352 .000
.000 .000 .746 4.755 .000 .746

(Constant)
X1*X2*X3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Partial
Correlations

Dependent Variable: Hasil smash semia. 
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Tabel 4.7.  Kontribusi Interaksi daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan dan 
kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil smash semi 

 

Terlihat dari tabel 4.7, nilai R-square sebesar 0,557 yang menunjukkan 

bahwa kontribusi interaksi daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan dan 

kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil smash semi sebesar 55,7%. 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa secara parsial daya 

ledak otot tungkai tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap hasil smash 

semi. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi pada pengujian secara parsial 

sebesar 0,137 > 0,05. Dengan demikian secara terpisah, daya ledak otot tungkai 

yang besar tidak menjamin mempengaruhi hasil smash semi yang lebih baik, 

demikian juga sebaliknya.  

Kekuatan otot lengan pun secara parsial tidak memberikan kontribusi yang 

nyata terhadap hasil smash semi, terbukti dari nilai signifikansi pada pengujian 

secara parsial sebesar 0,089 > 0,05. Data ini menunjukkan bahwa kekuatan otot 

lengan yang lebih besar pada pemain secara terpisah tidak menjamin menghasilkan 

smash semi dengan skor yang lebih tinggi.  

Model Summaryb

.746a .557 .532 6.84011 22.609 1 18 .000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate F Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), X1*X2*X3a. 

Dependent Variable: Hasil smash semib. 
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Kelentukan pergelangan tangan secara parsial juga tidak memberikan 

kontribusi terhadap hasil smash semi, terbukti dari nilai signifikansi 0,256 > 0,05. 

Data ini menunjukkan bahwa secara terpisah semakin lentuk pergelangan tangan 

pemain tidak ada jaminan menghasilkan hasil smash semi dengan skor yang lebih 

tinggi. Justru interaksi ketiga variabel yang memberikan kontribusi nyata terhadap 

hasil smash semi. 

Secara parsial daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan dan kelentukan 

pergelangan tangan tidak memberikan sumbangan yang signifikan terhadap hasil 

smash semi. Hal ini disebabkan bahwa smash semi merupakan suatu bentuk smash 

dengan ketinggian bola kurang lebih 1 meter di atas net. Smash tersebut dilakukan 

dengan urutan gerakan yang berkesinambungan yaitu awalan, melompat dan 

memukul bola. Ketiga gerakan tersebut tidak lepas dari ketiga aspek yaitu kekuatan 

otot tungkai, kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan secara 

berkesinambungan pula. 

Sebagai awalan melompat setinggi-tingginya diperlukan daya ledak otot 

tungkai. Dengan lompatan yang tinggi memungkinkan smasher dapat memandang 

arah lawan secara leluasa untuk mengarahkan pukulan bola sesuai sasaran yang 

kosong. Gerakan berikutnya diperlukan kekuatan otot lengan agar pukulan pada 

bola dapat keras sehingga meluncur secara tajam sehingga sulit diterima lawan. 

Agar arah sasaran tepat dan sulit dibendung lawan diperlukan pergelangan tangan 

yang lentuk. Kelentukan ini dapat mempengaruhi arah dan sudut penempatan bola. 

Fleksibilitas pada saat memukul bola dapat menentukan arah sasaran smash yang 

diinginkan. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas tersebut 

memiliki kontribusi yang berkesinambungan dan tidak dapat berdiri sendiri secara 

parsial. Smasher yang memiliki daya ledak otot tungkai tanpa diikuti kekuatan otot 

lengan dan kelentukan pergelangan tangan yang baik mustahil dapat menghasilkan 

smash semi yang tepat. Demikian juga dengan variabel lainnya. Ketiganya memiliki 

fungsi yang saling berhubungan atau saling mendukung satu sama lainnya. 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh gambaran bahwa ketiga 

interaksi daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan 

tangan mampu memberikan kontribusi terhadap hasil smash semi sebesar 55,7%, 

selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain seperti frekuensi latihan, tinggi pemain 

maupun metode latihan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa interaksi daya 

ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan 

memberikan sumbangan yang positif terhadap hasil smash semi pada siswa putera 

ekstrakurikuler bola voli di MAN Kalibeber Wonosobo tahun 2008 yaitu sebesar 

55,7%.  

5.2 Saran 

Berkaitan dengan hasil penelitian disarankan: 

1. Kepada para pelatih atau guru pembimbing ekstrakurikuler MAN Kalibeber 

Wonosobo untuk memberi latihan smash semi bagi peserta ekstrakurikuler 

dengan memberikan latihan daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan dan 

kelentukan pergelangan tangan secara berkesinambungan atau saling koordinasi. 

2. Perlu penelitian dengan menambah variabel lainnya seperti frekuensi latihan 

maupun metode latihan yang digunakan. 
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