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SARI 
 

Ali Sa’id. A, (2009): Hubungan Daya Ledak Otot Tungai dan Kekuatan 
Otot Perut dengan  Kemampuan Smash Semi pada Mahasiswa Putra IKK Bola 
Voli Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun 2008 / 
2009. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah ada hubungan antara 
daya ledak otot tungkai dengan kemampuan smash semi? 2) Apakah ada hubungan 
antara kekuatan otot perut dengan  kemampuan smash semi? 3) Apakah ada hubungan 
yang antara daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot perut dengan kemampuan smash 
semi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Hubungan antara daya ledak 
otot tungkai dengan kemampuan smash semi. 2) Hubungan antara kekuatan otot perut 
dengan  kemampuan smash semi. 3) Hubungan antara daya ledak otot tungkai dan 
kekuatan otot perut dengan  kemampuan smash semi. 

Penelitian ini menggunakan metode survey test, populasinya adalah 
mahasiswa ilmu kepelatihan khusus bola voli Pendidikan Kepelatihan Olahraga 
Universitas Negeri Semarang Tahun 2008/2009, berjumlah 24 orang, semua populasi 
dijadikan sampel. Metode pengolahan data menggunakan perhitungan deskriftif, dan 
uji Hipotesis dengan uji regresi sederhana dan regresi ganda. Sebelum uji Hipotesis 
dilakukan uji persyaratan analisis yang meliputi uji normalitas data statistik non 
parametrik menggunakan Kolmogorof-Smirnof, untuk uji homogenitas menggunakan 
Chi Square, uji linieritas garis regresi dan uji keberartian model garis regresi dengan uji 
T dan uji F. Data diolah dengan menggunakan sistem komputerisasi SPSS versi 10. 

Hasil penelitian ini adalah : 1)  Perhitungan daya ledak otot tungkai dengan 
kemampuan Smash semi diperoleh nilai F hitung sebesar 4.919 dan nilai  signifikansi 
sebesar 0.037 < 0.05 kesimpulannya ada hubungan antara daya ledak otot tungkai 
dengan kemampuan smash semi pada Mahasiswa Putra IKK Bola Voli Pendidikan 
Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun 2008/2009. 2) Perhitungan 
hubungan kekuatan otot perut dengan kemampuan smash semi diperoleh nilai F hitung 

sebesar 8.121 dan nilai signifikansi sebesar 0.009 < 0.05 maka kesimpulannya ada 
hubungan antara kekuatan otot perut dengan kemampuan smash semi pada Mahasiswa 
Putra IKK Bola Voli Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang 
Tahun 2008/2009. 3) Daya Ledak Otot tungkai dan kekuatan otot perut dengan 
kemampuan smash semi menggunakan regresi ganda dengan uji F, diperoleh nilai F 
hitung sebesar 4.544 > 3.4028 dan nilai signifikansi sebesar 0.023 < 0.05 kesimpulannya 
ada hubungan antara daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot perut dengan 
kemampuan smash semi pada Mahasiswa Putra IKK Bola Voli Pendidikan 
Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun 2008/2009. 

Saran yang diajukan adalah : 1) Perlu ada perhatian terhadap kekuatan otot 
perut maupun daya ledak otot tungkai dalam latihan. 2) Kepada para peneliti yang ingin 
meneliti tentang faktor fisik terhadap smash disarankan untuk pengambilan sampelnya 
adalah pemain yang sudah profesional sehingga sudah dapat menguasai tekniknya. 3) 
Bagi para peneliti agar mau mengembangkan penelitian ini dengan mengambil model 
smash yang lain seperti smash normal, sebab peranan smash untuk memenangkan 
pertandingan adalah sangat besar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul  

Permainan bola voli merupakan cabang olahraga yang makin banyak 

digemari oleh masyarakat terutama 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. 
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Bola voli merupakan cabang olahraga permainan yang telah dikenal 

masyarakat mulai dari usia anak-anak sampai dewasa, baik laki-laki maupun 

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, menurut para ahli saat ini bola voli tercatat sebagai olahraga 

yang menempati urutan kedua setelah sepakbola yang paling digemari di Indonesia.” 

Dalam kehidupan modern saat ini, olahraga bola voli merupakan salah satu 

cabang olahraga permainan yang banyak diminati oleh masyarakat. Kebutuhan akan 

olahraga bola voli semakin meningkat, karena banyak orang yang gemar bermain 

bola voli mulai anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Tiap orang mempunyai 

tujuan yang berbeda-beda dalam melakukannya, misalnya ada yang bertujuan untuk 

memperluas pergaulan, memperbanyak teman, rekreasi, kesehatan, dan tidak sedikit 

pula dari mereka yang berusaha untuk meningkatkan prestasi. 

Seperti yang dikemukakan oleh M. Yunus (1992 : 2) bahwa : “tujuan 

bermain yang berawal dari tujuan yang bersifat rekreatif untuk mengisi waktu 

luang atau sebagai selingan setelah lelah bekerja, kemudian berkembang kearah 

tujuan-tujuan yang lain seperti tujuan mencapai prestasi yang tinggi, 

meningkatkan prestise diri, mengharumkan nama daerah, bangsa, dan negara.” 

Selain tujuan-tujuan tersebut banyak orang berolahraga khususnya bermain bola 

voli untuk memelihara dan meningkatkan kesegaran jasmani/ kesehatan. Dengan 

metodik melatih yang efektif dan efisien untuk anak latih di dalam permainan bola 

voli, maka akan tercapai tujuan-tujuan sebagai berikut : 1. Pembentukan anak latih 

secara keseluruhan, dimana fisik dan mental tumbuh secara selaras, harmonis dan 
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seimbang, 2. Untuk meningkatkan tingkat kesegaran jasmani dinamis anak latih, 

3. Dapat meningkatkan kesehatan anak latih, 4. Mencari kesenangan, kegembiraan 

hidup serta rekreasi bagi anak latih, 5. Mengembangkan dan meningkatkan 

prestasi secara optimal bagi anak latih dalam permainan bola voli. 

Untuk dapat bermain bola voli dengan baik seseorang harus menguasai 

teknik-teknik dasar permainan bola voli diantaranya Servis, Passing, smash serta 

Block. Penguasaan teknik dasar juga sangat mempengaruhi salah satu tim dalam 

pencapaian prestasi. Hal itu sesuai dengan pendapat Suharno HP (1985 : 12). 

Yang mengatakan bahwa  “penguasan teknik dasar bola voli harus benar-benar 

dilakukan, sebab penguasan teknik bola voli merupakan salah satu unsur yang 

menentukan kalah menangnya satu regu dalam permainan bola voli.” Selain 

teknik, permainan bola voli juga membutuhkan komponen fisik yang baik. Karena 

dalam permaianan bola voli memerlukan ketrampilan gerak manipulatif. 

Dalam permainan bola voli moderen serangan sangat penting dalam 

memperoleh poin. Serangan yang paling sering dilakukan oleh pemain bola voli 

adalah smash walaupun pada zaman sekarang servis juga berfungsi sebagai 

serangan. Namun yang paling lazim dilakukan dalam  melakukan serangan adalah 

smash. Jika dilakukan dengan benar dan baik, maka smash dapat sangat 

menyulitkan lawan dalam bertahan. Sehingga lawan untuk melakukan serangan 

balasan dan memperoleh poin akan lebih sulit. Baik buruknya hasil smash 

ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: tingginya lompatan, raihan lengan, 

timming, folles, jenis umpan, posisi tubuh saat memukul, posisi tubuh saat 

melakukan awalan (take off). 
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Kenyataan di lapangan banyak smasher yang kurang baik dalam 

melakukan smash. Sehingga hasil smash mudah dikembalikan dan lawan akan 

lebih mudah pula dalam melakukan serangan balasan. Hal itu biasanya di 

sebabkan oleh :1) Timming yang tidak baik. 2) Ayunan lengan kurang sempurna. 

3) Pada saat akan memukul bola posisi tubuh tetap lurus. 4) Pergelangan lengan 

kaku. 5) Menekuk lutut pada saat memukul bola. 6) Posisi tubuh pada saat 

melompat di bawah bola. 7) Pemain melakukan take off tanpa kekuatan yang 

memadai. 8) Tubuh berputar pada saat mengayunkan lengan. 

Seorang smasher bergerak seperti pada pelompat tinggi sehingga 

memberikan momentum kepada badan dan memungkinkan kepada smasher untuk 

menempatkan tapak kaki dengan kuat dilantai agar mendapat gaya maksimum 

untuk melompat (James Hay, 1985:53). Untuk memukul bola diatas net dengan 

keras maka seorang smasher harus menggunakan gaya yang sebesar-besarnya. 

Untuk itu maka seorang smasher harus mengayunkan lengan kebelakang dengan 

kuat. Untuk memberikan gaya yang sebesar-besarnya pada suatu benda, maka 

seorang harus menyalurkan energi dari otot yang besar sampai otot yang kecil. 

Dalam melakukan smash agar bola hasil pukulan keras maka smasher harus 

memulai gerakan memukul dengan cara melentingkan tubuh kebelakang dan 

diakhiri dengan memukul bola dengan telapak tangan. Untuk dapat melakukan 

smash dengan baik maka seorang smasher harus mempunyai lompatan yang 

tinggi, sehingga sasaran akan lebih luas. Sedangkan untuk dapat melompat dengan 

tinggi seseorang harus memiliki daya ledak otot tungkai yang besar. 
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Untuk dapat melakukan smash dengan baik maka dibutuhkan penguasaan 

teknik yang sempurna dan kemampuan fisik yang memadai. Komponen fisik 

dalam tubuh manusia ada 10 yaitu: 1) Kekuatan (Strength), 2) Daya tahan 

(endurance), 3) Daya ledak otot (Musculus Power), 4) Kecepatan (Speed), 5) 

Kelenturan (Flexibility), 6) Kelincahan (agility), 7) Keseimbangan  (balance), 8) 

Ketepatan  (accuracy),  9) Reaksi  (Reaction)  dan 10) Koordinasi  (coordination)  

M. Sajoto (1995:8-10). Dalam melakukan smash komponen yang paling dominan 

adalah kekuatan otot, daya ledak, kelincahan, dan reaksi. Dalam hal ini peneliti 

ingin meneliti tentang daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot perut dalam 

melakukan smash semi. 

Dari pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan  judul: Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai Dan Kekuatan Otot Perut 

Dengan Kemampuan Smash Semi Pada Mahasiswa Putra IKK Bola Voli 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun 2008/2009. 

Adapun yang menjadi alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah : 

1.1.1 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. 

1.1.2 Daya ledak otot tungkai mempunyai peranan yang sangat penting pada 

lompatan saat melakukan smash. 

1.1.3 Kekuatan otot perut mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

menghasilkan smash yang keras. 

1.1.4 Banyak mahasiswa yang kesulitan dalam melakukan smash. 
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1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas mengenai hubungan daya ledak otot tungkai dan 

kekuatan otot perut dengan kemampuan smash semi pada mahasiswa putra IKK 

bola voli Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun 

2008/2009, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagi berikut : 

1.2.1 Apakah ada hubungan antara daya ledak otot tugkai dengan kemampuan 

smash semi pada mahasiswa putra IKK bola voli Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun 2008/2009? 

1.2.2 Apakah ada hubungan antara kekuatan otot perut dengan kemampuan 

smash semi pada mahasiswa putra IKK bola voli Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun 2008/2009?  

1.2.3 Apakah ada hubungan  antara daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot perut 

dengan kemampuan smash semi pada mahasiswa putra IKK bola voli 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun 

2008/2009? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1.3.1 Hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan kemampuan smash semi 

pada mahasiswa putra IKK bola voli Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Universitas Negeri Semarang tahun 2008/2009. 
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1.3.2 Hubungan antara kekuatan otot perut dengan kemampuan smash semi 

pada mahasiswa putra IKK bola voli Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Universitas Negeri Semarang tahun 2008/2009. 

1.3.3 Hubungan antara daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot perut dengan 

kemampuan smash semi pada mahasiswa putra IKK bola voli Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun 2008/2009. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Sehubungan dengan judul tersebut, maka untuk menghindari agar 

persoalan yang dibicarakan  dalam penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan 

semula dan agar untuk menghindari salah penafsiran istilah yang digunakan, maka 

perlu adanya penegasan istilah yang meliputi : 

1.4.1 Hubungan  

Hubungan adalah 1). Keadaan dihubungkan 2). Sesuatu yang dipakai 

untuk berhubungan atau menghubungkan 3). Pertalian; sangkut paut; kontak; 

ikatan (Poerwadarmintha, 1982: 362). Dalam penelitian ini hubungan adalah 

keadaan saling berhubungan antara daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot 

perut teradap kemampuan smash semi. 

1.4.2 Daya ledak Otot tungkai 

Daya ledak adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi tahanan beban dengan kecepatan yang tinggi dalam suatu gerakan 

yang utuh (M. Sajoto, 1988: 17).  Otot adalah jaringan kenyal yang ada didalam 

tubuh manusia dan hewan yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh 
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(Depdiknas, 2001: 659). Tungkai adalah sebagian anggota badan yang 

menopang bagian tubuh dan bagian yang digunakan untuk berjalan yaitu dari 

pangkal paha kebawah. Daya ledak otot tungkai dalam penelitian ini adalah 

kemampuan otot tungkai dalam mengatasi tahanan beban dalam suatu gerakan 

yang utuh dengan kecepatan yang tinggi. 

1.4.3 Kekuatan otot perut 

Kekuatan atau strength adalah salah satu kemampuan kondisi fisik yang 

menyangkut kemampuan seseorang atlet pada saat menggunakan otot-ototnya 

dalam menereima beban pada waktu kerja tertentu (M. Sajoto, 1988: 16). Otot 

adalah jaringan kenyal yang ada didalam tubuh manusia dan hewan yang 

berfungsi untuk menggerakkan tubuh (Depdiknas, 2001: 659). Perut menurut 

Poerwadarmintha (1982: 352) adalah bagian tubuh dibawah atau rongga dada. 

Dalam penelitian ini kekuatan otot perut adalah kemampuan sekelompok otot 

yang ada didalam dalam rongga dada atau perut dalam menerima beban pada 

waktu kerja tertentu. 

1.4.4 Kemampuan Smash semi 

Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang berarti dapat atau 

sanggup, jadi kemampuan adalah kesanggupan atau kemampuan untuk 

melakukan sesuatu (M. Sajoto, 1995: 23). “Smash semi adalah pukulan dalam 

penyerangan dalam usaha untuk mencari kemenangan dengan ketinggian bola 

kurang lebih 1 meter diatas permukaan net.”(M. Yunus, 1992: 109). 

Kemampuan smash semi dalam penelitian ini adalah kesanggupan atau 

kemampuan seseorang dalam melakukan pukulan dalam permaianan bola voli 
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yang bertujuan untuk mencari kemenangan dengan cara memukul bola diatas 

net dengan ketinggian kurang lebih 1-2  meter dari permukaan net. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai : 

1.5.1 Sebagai bahan kajian guna menambah pengetahuan tentang hubungan 

daya ledak otot tungkai dan kekuatan daya tahan otot perut terhadap 

kemampuan smash. 

1.5.2 Hasil penelitian dapat dijadikan informasi bagi pelatih guna 

meningkatakan kemampuan smash atlet-atletnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Permainan Bola Voli 

Bola voli merupakan permainan diatas lapangan persegi empat yang 

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

Ditengahnya dibatasi oleh net (jala) yang lebarnya 900cm, terbentang kuat dan 

mendaki sampai pada ketinggian 243cm dari bawah untuk laki-laki dan 224cm 

untuk wanita. Dalam permainan bola voli ada 6 pemain, tiga di belakang dari 

pertengahan lapangan dan sisanya berada didepan. Bola resmi yang digunakan  

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

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

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 berbagai kalangan. Bola voli 

juga dapat dimainkan di dalam maupun diluar ruangan. 

Peraturan permainan bola voli yang digunakan  adalah sesuai dengan 

peraturan internasional yang disusun oleh Leo Rolex, pengurus pusat  PBVSI, 
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edisi 2001, bahwa permainan  bola voli adalah olahraga beregu, dimainkan dua 

regu di setiap lapangan dengan dipisahkan  oleh net. Tujuan dari pertandingan 

adalah 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 

mengumpulkan minimal dua puluh lima angka dan untuk set penentuan lima 

belas angka. Untuk mencapai prestasi yang maksimal dalam olahraga bola voli 

maka dibutuhkan kondisi fisik yang prima, penerapan taktik yang cocok, 

mental bertanding yang matang, dan penguasaan teknik yang sempurna. 

2.1.2. Teknik Dasar Permainan Bolavoli 

Dalam permainan bola voli sangat dibutuhkan penguasaan teknik dasar 

yang baik dan benar. Hal ini sangat perlu bagi pemain pemula baik secara 

individu maupun secara kelompok. Karena penguasaan teknik dasar akan 

sangat berpengaruh dalam pencapaian prestasi yang maksimal. “Teknik adalah 

Suatu proses melahirkan dan pembuktian dalam praktek dengan sebaik 

mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam permainan bola voli” (A. 
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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 menurut Suharno HP (1985: 11) yang dimaksud dengan “teknik 

dasar permainan bola voli adalah suatu proses melahirkan keaktifan jasmani 

dan pembuktian suatu praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan 

tugas yang pasti dalam cabang permainan bola voli”. 

Teknik dasar bola voli harus dipelajari terlebih dahulu guna 

pengembangan mutu prestasi pembinaan bola voli. Karena “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,1985: 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 taktik. 

“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 dasar dalam permainan bola voli meliputi: (1) servis, (2) passing, 

(3) umpan, (4) smash, dan (5) bendungan (M. Yunus, 1992: 68). Dari kelima 
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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 kemampuan 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 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 serangan yang sangat efektif dan sulit 

dibendung lawan, umumnya smasher yang baik baru melepaskan pukulan saat 

bola berada pada titik tertinggi. 

2.1.3  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 (2007:23), 

“kalau pemain hendak memenangkan pertandingan bola voli, mereka harus 

meguasai teknik  smash  yang sempurna.”  Dalam permainan bola voli  smash 

berguna sebagai alat penyerangan 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 
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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.  

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 kemampuan. 

(Durrwachter, 1982:69). 

Agar kriteria smash diatas terpenuhi maka dibutuhkan penguasaan teknik smash 

yang baik.  

2.1.4  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 sebegai berikut  

1) Sikap Permulaan   

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

dengan jarak yang cukup dari net (3-4 m). pada saat akan melakukan langkah 
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kedepan terlebih dahulu melaukakan langkah-langkah kecil di tempat. Langkah 

ini dimaksudkan agar pada saat badan telah dalam batas setimbang 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 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 kaki kemudian harus segera diikuti 

dengan gerakan merendahkan badan dengan jalan menekuk lutu agak dalam ke 

bawah serta kedua lengan telah berada disamping belakang badan. Kemudian 

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  relaks, 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   relaks  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 
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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. 

 
Gambar 1 

Rangkaian gerak dasar melakukan smash 
( M. Yunus, 1992:113) 

 

Pada dasarnya gerakan dalam  smash dibagi menjadi beberapa tahapan 

yaitu tahap persiapan, tahap saat perkenaan, dan tahap akhir, seperti yang 

digambarkan pada gambar 1 di muka. 
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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, back attack, smash silang 

dan smash lurus (M. Yunus, 1992: 108-112).  

2.1.5 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 

straight               6. Smash cekis  (M. Yunus, 1992:108)  

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa dari tiap-tiap  smash terdapat 

adanya perbedaan dimana 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 teknik-teknik  smash 

diatas 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 
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bola, dan pada saat meraih dan memukul bola dilakukan setinggi-tingginya di 

atas net.  

2) 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 net maka  smasher  segera meloncat dan 

memukul bola dengan secepat-cepatnya, dengan ketinggian bola umpan 

berkisar antara 30 sampai dengan 40 cm diatas net. 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. 

3) 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 
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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 kembali dengan dua kaki 

dan mengeper kemudian segera mengambil sikap siap normal kembali, siap 

untuk menerima bola. 

4) 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. Timming lompatan smasher pull straight bersamaan dengan 

bola menyentuh tangan pengumpan.  

5) 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  
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(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. 

6) Smash Semi  

Sikap permulaan gerak pelaksanaan dan gerak lanjutan sama dengan 

smash normal. Perbedaannya terletak pada ketinggian umpan yang diberikan 

dan timming 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. 

Smash semi adalah suatu tindakan pukulan terhadap bola diatas net 

dengan ketinggian antara 1 sampai 2 meter dari bibir net, sehingga bola akan 

bergerak dengan cepat dan menukik melewati atas net menuju ke lapangan 

lawan sehingga lawan sulit atau tidak dapat membendungnya dan 

memungkinkan akan mendapat angka lebih besar. 

Untuk dapat melakukan smash semi dengan baik maka dibutuhkan 

penguasaan teknik yang sempurna, karena 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  
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teknik ini berperan untuk melakukan serangan atau pukulan bola ke daerah 

lawan dalam setiap permainan.  

 

2.1.6    Teknik  Smash Semi  

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 net. 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: 

2.1.6.1. Pengambilan Awalan  

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

yang cukup dari net,  yaitu kurang lebih 3 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 – uper 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 dengan terlebih dahulu menumpu dengan kedua 

tungkai ke atas secara eksplosif dan dibantu ayunan lengan 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 
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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. 

Pada saat mengambil ancang-ancang (gambar 2.a,b), 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 net. Pada saat melakukan gerakan ancang-ancang kedua 

tangan berada di depan (gambar 2.b), kadang-kadang terangkat sampai setinggi 

dada.   

 2.1.6.2. Langkah Tumpuan, Susulan Lalu Loncat  

Loncatan smash dilakukan dengan irama ganda yang cepat. Mula-mula 

langkah tumpuan yang panjang dan mendatar (gambar 2.c). kaki yang 

menyusul dengan cepat diletakan tepat disamping atau agak kedepan kaki 

pertama. Pada saat melakukan langkah tumpuan, kedua tangan terayun kuat 

kebelakang (gambar 2.c). kedua lutut ditekuk, titik berat tubuh bergeser keatas 

persendian loncat (gambar 2.d). Lalu kedua lengan disertakan dengan cepat 

keatas melewati paha, megawali gerakan tungkai yang eksplosive, bahu 

mengikuti gerak eksplosive keatas (gambar 2.e). 

2.1.6.3. Ayunan 

Lengan kiri menarik tubuh pemain sampai sampai titik tertinggi lalu 

dalam posisi masih tetap terentang mengimbangi gerak menurun kembali. 

Lengan pemukul yang dibengkokan terayun, sesaat sebelum mengenai bola 

bahu tertarik kebawah dan kebelakang (gambar 2.f) sedang tangan yang terbuka 
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berada didekat telinga. Pada gerakan ini punggung melenting jauh kebelakang 

sedangkan betis hampir horizontal. 

2.1.6.4. Pukulan 

Pukulan dimulai dengan rentangan tubuh keatas. Bahu, lengan pemukul 

ditarik kedepan dan keatas, kaki disentakan kedepan. Lengan pemukul yang 

semula dibengkokkan disentakan kedepan dengan didahului siku. Kemudian 

tangan dengan pergelangan longgar dipukulkan di sisis belakang bola (gambar 

2.h dan 3). Pada saat ini lengan pemukul tidak lagi tegak lurus tetapi agak 

kedepan (gambar 2.h). 

2.1.6.5. Mendarat 

Kedua kaki serempak menyentuh lantai dengan elastis. Pada saat 

pukulan kedepan, muka dan dada sebisa mungkin menghadap jaring. 

(Durrwachter. 1982: 63-65) 

 

Gambar 2 
Rangkaian gerakan smash semi 
Sumber: Durrwachter 1982: 63 
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Gambar 3 

Perkenaan tangan dengan bola 
Sumber: Durrwachter 1982: 65 

 

Kesalahan-kesalahan umum dalam melakukan smash antara lain :  

1) Langkah awalan terlalu lebar dalam meloncat akibatnya mengurangi 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.  

4) Kurang aktifnya gerakan pergelangan  tangan saat mencambuk bola sehingga 

tidak bisa mengarahkan bola.   

5) Gerakan lengan pemukul dari awalan sampai 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. 
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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 kedua kaki di tekuk pada lutut.  

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

(Suharno HP, 1985:33-34). 

Untuk dapat melakukan smash, selain dibutuhkan penguasaan teknik 

yang sempurna juga dibutuhkan kondisi fisik yang prima. Karena dalam 

melakukan gerakan smash akan lebih mudah. Misalnya untuk dapat melakukan 

smash maka dibutuhkan daya ledak otot tungkai yang baik sehingga lompatan 

yang dihasilkan akan tinggi dan jika lompatan yang dihasilkan tinggi maka 

sasaran melakukan smash akan lebih luas dan bola hasil smash akan lebih 

mudah melewati net. 
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2.1.7  Kondisi Fisik  

Untuk dapat berprestasi dalam semua cabang olahraga membutuhkan 

penguasaan teknik yang baik, penggunaan taktik yang cocok, kemampuan fisik 

yang mencukupi, dan kematangan mental bertanding yang baik. Peningkatan 

prestasi maksimal dapat dicapai apabila atlet tersebut dapat meningkatkan 

kondisi fisik seluruh komponen tersebut dan dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan. Oleh karena itu pembinaan atlet diperlukan berbagai persiapan 

dengan prioritas urutan adalah persiapan  fisik, persiapan teknik, persiapan 

taktik dan persiapan mental, Artinya persiapan fisik merupakan  suatu yang 

sangat penting untuk direncanakan dan dikerjakan mendahului aspek lainnya, 

karena fisik merupakan dasar kelancaran pembinaan.  

Kondisi fisik dalam tubuh manusia terdiri dari sepuluh komponen antara 

lain : 1) Kekuatan (Strength), 2) Daya tahan (endurance), 3) Daya ledak otot 

(Musculus Power), 4) Kecepatan (Speed), 5) Kelenturan (Flexibility), 6) 

Kelincahan (agility), 7) Keseimbangan  (balance), 8) Kemampuan  (accuracy),  

9) Reaksi  (Reaction)  dan 10) Koordinasi  (coordination)  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. Dalam olahraga bola voli 

komponen fisik yang dominan antara lain : 1). Kekuatan, 2). Daya tahan, 3). 

Daya ledak otot, 4). Kecepatan, 5). Keseimbangan, 6). Kelenturan, 7). Reaksi, 

dan 8). Koordinasi. 
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Faktor fisik yang mempengaruhi smash semi antara lain: daya ledak otot 

tungkai, daya ledak otot lengan, kekuatan otot tungkai, kekuatan otot lengan, 

kekuatan otot perut, kecepatan, kelincahan, kelentukan pergelangan tangan, dan 

reaksi. Tetapi dalam penelitian ini hanya akan dibahas tentang daya ledak otot 

tungkai dan kekuatan otot perut saja. 

2.1.7.1. Daya Ledak Otot Tungkai 

Power atau daya ledak adalah sejumlah mekanik yang bekerja dalam 

periode waktu tertentu ( Ucup Yusuf dan Yadi Sunaryadi, 2000 : 88 ). Power 

diartikan juga sebagai hasil kali antara kekuatan dan kecepatan  ( Arief 

Prihastono, 1994 : 69 ). “Power adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang 

sependek-pendeknya” (M. Sajoto. 1995 : 8). 

Sedangkan komponen kondisi fisik daya ledak termasuk didalam 

komponen kondisi fisik khusus. Hanya dalam penelitian ini daya ledak adalah 

kemampuan otot tungkai yang kuat dalam meloncat kearah vertikal untuk 

melakukan smash semi. ”Daya ledak berguna untuk meloncat saat mencambuk 

bola saat melakukan smash semi” (Suharno. HP, 1982 : 10 ). Daya ledak otot 

tungkai diperoleh dari reaksi otot-otot yang ada di tungkai dalam menghasilkan 

kekuatan yang besar dalam waktu yang singkat.  

Otot dalam menjalankan fungsinya dibedakan otot sinergis dan otot 

antagonis. Otot sinergis adalah otot-otot yang mempunyai kerja yang sama, 

umpamanya otot-otot untuk menekuk. Otot antagonis adalah otot-otot yang 

mempunyai kerja yang berlawanan, sebagai contoh otot untuk meluruskan dan 

menekuk ( R. Soekarman, 1987 : 27 ). 
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Satu bagian penting yang terletak dalam serabut otot adalah mitokondria 

yang menghasilkan adenosine triphosphate (ATP). Mitokondria ini terletak 

dibawah sarkomer, di dalam sarkoplasma di dalam otot juga terdapat glikogen 

dan lemak. Ini berarti serabut otot mempunyai bahan bakar sendiri. Didalam 

tubuh terdapat otot yang lebih kuat bekerja dalam kondisi aerobik. Serabut otot 

ini juga dinamakan type I atau serabut otot lambat ( otot merah ) dan yang 

anaerobik dinamakan type II atau serabut otot cepat ( otot putih ). Pada otot 

kaki mempunyai serabut otot lambat yang banyak adalah soleus sedangkan 

pada lengan adalah trisep (R. Soekarman, 1987 : 29). 

Fungsi otot adalah untuk berkontraksi, kontraksi yang ada dalam otot 

yaitu:  

1) Kontraksi isotonik, dalam kontraksi ini terjadi pemendekan otot. 

2) Kontraksi isometrik, tidak kelihatan adanya gerakan dan untuk 

mempertahankan sikap tubuh. 

3) Kontraksi eksentrik, terjadi adanya perpanjangan otot pada waktu kontraksi. 

4) Kontraksi isokinetik, ketegangan yang timbul pada otot waktu menjadi 

pendek dengan kecepatan yang sama ( R. Soekarman,  1987 : 31 ). 

Apabila otot dapat berkontraksi berturut-turut secara maksimum untuk 

jangka waktu yang lama dikatakan ketahanan ototnya baik. Kadang-kadang 

ketahanan otot dikatakan sebagai berlawanan dengan kepayahan. Otot-otot 

yang lekas payah dikatakan mempunyai ketahanan otot yang rendah. ”Kenaikan 

kekuatan dan kepayahan otot disertai dengan perubahan dari otot akibat dari 

proses latihan” (R. Soekarman. 1987 : 32). Kekuatan yang sudah dicapai dapat 
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dipertahankan dengan latihan sekali dalam seminggu dan apabila setahun tidak 

berlatih, 45 % dari kenaikan kekuatan masih dapat dipertahankan ( R. 

Soekarman, 1987 : 36 ). 

Tungkai adalah anggota badan bawah mencakup tungkai dan panggul serta 

sendi-sendi dan otot-ototnya. Tungkai dibentuk oleh tulang atas atau paha (os 

femoris / femur), sedangkan tungkai bawah terdiri dari tulang kering (os tibia) 

dan betis serta tulang kaki. Sedangkan gelang panggul dibentuk oleh coxea 

dengan tulang sacrum, terdapat dua persendian pada gelang panggul yaitu : 1) 

Sendi usus kelangka, dan   2). Sendi sela kemaluan. Gelang panggul mempunyai 

hubungan yang kokoh dengan batang badan sesuai dengan faalnya sebagai alat 

harus menerima berat badan dan meneruskannya pada kedua tungkai. Hanya 

dalam penelitian ini otot tungkai harus mempunyai daya ledak yang baik untuk 

menunjang kemampuan meloncat keatas dalam hubungannya melakukan 

loncatan termasuk smash (Ucup Yusup dan Yadi Sunaryadi, 2000 : 43 ). 

Dalam permainan bola voli, serangan kebanyakan dilakukan dengan 

smash. Smash dilakukan sambil melompat. Untuk melaksanakan lompat ini 

sangat dibutuhkan ketinggian melompat sebab dengan ketinggian melompat 

bola yang dismash dapat diarahkan melalui net dan mendarat di tempat sasaran. 

Untuk itu diperlukan lompatan yang tinggi. Ketinggian pelepasan ditentukan 

oleh fisik dari pemain. “Teknik jumping dalam permainan bola voli adalah 

bahwa pemain melakukan teknik jumping bermaksud untuk meningkatkan 

ketinggian dimana ketinggian itu akan ditinggikan atau dimaksimumkan”( Hay, 

G. James, 1985 : 127). 
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Untuk memaksimumkan jumping ini komponen kondisi fisik bagi pemain 

bola voli salah satunya adalah daya ledak otot tungkai atau kekuatan otot 

tungkai untuk dapat melompat mendapatkan ketinggian maksimum. Ketinggian 

maksimum pemain yang akan dicapai merupakan penjumlahan dari : 1) tinggi 

maksimum pemain yang dapat dicapai dengan menaikkan ketinggian center 

gravitasi, 2) distance atau jarak tembak dimana pemain dapat menaikkan 

ketinggian sampai melebihi ketinggian dari center gravitasi itu. Seperti halnya 

pada proyeksi bola, pertama bahwa jumping ini harus dikuasai ialah dengan 

mempertinggi center gravitasi pemain dan dengan kecepatan vertikal pada saat 

lompatan. Ditinjau secara anatomi otot bahwa fungsi tungkai adalah sebagai 

penopang tubuh, selain sebagai penopang tubuh tungkai berfungsi juga sebagai 

tenaga pendorong awal dan pada saat menolakkan tubuh untuk meningkatkan 

ketinggian center gravity mencapai suatu ketinggian maksimum.  

2.1.7.1.1. Struktur Tungkai Atas 

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

yang sangat kuat dan disebut fasia lata yang dibagi atas 3 golongan yaitu : 1) Otot 

abduktor terdiri dari: a) Muskulus abduktor maldanus sebelah dalam. b) Muskulus 

abduktor brevis sebelah tengah. c) Muskulus abduktor longus sebelah luar. Ketiga 

otot ini menjadi satu yang disebut muskulus abduktor femoralis. Fungsinya, 

menyelenggarakan gerakan abduksi dari femur. 2) Muskulus ekstensor (quadriseps 

femoris) otot berkepala empat . 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 intermedial. 3) Otot fleksor femoris, 
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yang terdapat dibagian belakang paha terdiri dari : a) Biseps femoris, otot berkepala 

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. Fungsinya 

membengkokkan urat bawah serta memutarkan ke dalam. d) Muskulus sartorius, 

otot penjahit. Bentuknya panjang seperti pita, terdapat dibagian paha. Fungsinya, 

eksorotasi femur, memutar keluar pada waktu lutut mengentul, serta membantu 

gerakan flexi femur dan membengkokkan keluar. 

2.1.7.1.2. Struktur Tungkai Bawah 

Otot tungkai bawah, terdiri dari: 1) Otot tulang kering depan muskulus 

tibialis anteriror. Fungsinya mengangkat pinggir kaki sebelah tengah dan 

membengkokkan kaki. 2) Muskulus ekstensor talangus longus. Fungsinya 

meluruskan jari telunjuk ke tengah jari, jari manis dan jari kelingking kaki. 3) Otot 

kedang jempol, fungsinya dapat meluruskan ibu jari kaki. Urat-urat tersebut dipaut 

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

atas. Otot-otot yang terdapat di belakang mata kaki luar dipaut oleh ikat silang dan 

ikat melintang. Fungsinya, dapat mengangkat kaki sebelah luar adalah : 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 (endorotasi). Otot ketul 

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

menuju telapak kaki dan melekat pada ruas jari kaki. Fungsinya, membengkokkan 
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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 di sebelah ke dalam. 4) Otot kedang jari bersama. Letaknya 

di punggung kaki, fungsinya dapat meluruskan jari kaki (muskulus ekstensor 

falangus 1 - 5). 

 
Gambar 4 

Otot-Otot pada Tungkai 
(Syaifudin, 1997:47) 
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Otot-otot yang lain antara lain adalah : 1) Otot ketul. 2) Otot penengah 

empu kaki, telapak di telapak kaki. 3)  Otot pronasi, terletak di sebelah 

punggung kaki. Aponeurosis plantaris, tapak kaki yang ditutupi oleh selaput. 

Fasia plantaris, bagian khusus dari fasia yang terletak di bawah telapak kaki. 

 

2.1.7.2. Kekuatan (strength) Otot Perut  

Banyak ahli fisiologi dan olahraga memberikan definisi tentang 

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

(Strength) adalah energi untuk melawan suatu tahanan, atau kemampuan untuk 

membangkitkan tegangan  (Tension)  terhadap suatu tahanan  (Resistance). 

Strength  sebagai kemampuan 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 kemampuan otot untuk dapat mengatasi tekanan atau beban dalam 

menjalankan aktivitas. Sedangkan menurut M. Sajoto (1995:8) “kekuatan otot 

adalah kemampuan kondisi fisik  seorang tentang kemampuannya dalam 

mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja”. Dari uraian di 

atas dapat dijelaskan bahwa definisi kekuatan adalah kekuatan maksimal yaitu 

gaya dan tenaga terbesar yang dihasilkan oleh otot yang berkontraksi. kekuatan 

maksimal tidak menentukan betapa cepat suatu gerakan dilakukan atau berapa 

lama gerakan itu dapat diteruskan yang diperlukan. 

Menurut Suharno HP (1985:36), bahwa faktor-faktor penentu baik 

tidaknya kekuatan adalah : 
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1) Besar kecilnya potongan melintang otot.  

2) Jumlah fibril otot yang turut bekerja dalam melawan beban.  

3) Tergantung besar kecilnya otot rangka tubuh.  

4) Inervasi otot, baik pusat maupun perifer.  

5) Keadaan zat kimia dalam otot. (glicogyn, ATP)  

6) Keadaan tonus otot saat istirahat.  

7) Umur dan jenis kelamin 

Perut adalah bagian tubuh yang  terbentang dari bawah rongga dada 

sampai atas pangkal paha. Otot perut merupakan  otot-otot batang badan 

(Pearce, 1989:12). Lebih lanjut Pearce mengatakan bahwa otot perut 

merupakan  otot-otot penegak badan selain otot punggung. Sebagai otot 

penegak badan, otot perut dan otot punggung memiliki arti penting dalam sikap 

dan gerak-gerik tulang belakang. 

 
Gambar 5 

Otot Perut Atas 
( Evelyn C. Pearce, 1973:107) 

 
Otot  perut  terdiri  dari  :  1) Muskulus abdominis internal (dinding 

perut). Garis di tengah perut dinamakan linea alba, otot sebelah luar ( M. 
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abdominis eksternal  ). Otot yang tebal dinamakan aponeurosis. Membentuk 

kandung otot yang terdapat di sebelah kiri dan kanan linea itu, 2) lapisan 

sebelah luar dibentuk otot miring luar  (M. obliqus eksterna abdominis). 

Berpangkal pada iga ke V sampai iga yang bawah. Serabut ototnya sebelah 

belakang menuju ke tepi  tulang panggul (Krista iliaka). Serabut depan menuju 

linea alba. Serabut yang tengah membentuk ikat yang terbentang dari spina 

iliaka anterior superior kesimfisis, 3) M. obliqus internus abdominis. Serabut 

miring menuju ke atas dan ke tengah. Aponeurosis terbagi dua yang ikut 

membentuk kandung otot perut lurus pedang rawan iga yang ketiga di bawah 

dan menuju ke simfisis. Otot ini mempunyai empat buah urat yang melintang, 

4)M. tranversus abdominis, merupakan sipoid menuju artikuler ke kosta  terus 

ke simfisis. Otot ini membentuk empat buah urat yang bentuknya melintang 

dibungkus oleh musculus rectus abdominis. 

 
Gambar 6 

Otot Perut Bawah 
( Evelyn C. Pearce, 1973:107) 
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Pandangan depan dinding abdomen (otot yang masuk ke dalam formasi 

bagian bawah dinding perut atau dinding abdominis dan otot kemaluan). M. 

psoas, terletak di belakang diafragma bagian bawah mediastinum, berkorelasi 

dengan qadratus lumborum di dalamnya terdapat arteri, vena dan kelenjar linfe, 

M. ilikus terdapat pada tulang sisi ilium, sebelah balakang berfungsi menopang 

seikum, dan sebelah depan menyentuh kolon desendens. 

Kaitannya dalam pelaksanaan smash semi bola voli otot perut berperan 

untuk memberikan dukungan kepada lengan agar dapat terjelujur dengan keras 

guna memukul bola. Beutelstahl (2007:24) mengatakan bahwa koordinasi 

antara otot lengan, bahu, dan perut menyebabkan lengan terjulur, menyentuh 

bola dan memukulnya dengan keras. 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan otot perut 

seseorang, antara lain dengan sit-up dan lain-lain. Oleh karena itu untuk 

meningkatkan kekuatan otot perut perlu dicari latihan yang sesuai dengan 

kemampuan serta karakteristik cabang olahraga yang ditekuni khususnya bola 

voli pada masing-masing individu guna meningkatkan kekuatan terutama pada 

kekuatan otot perut. 

2.1.8. Kerangka Berfikir 

2.1.8.1. Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai dengan Kemampuan 

Melakukan Smash Semi Bola Voli.  

Dalam melakukan smash semi diperlukan tolakan otot tungkai yang 

kuat dan cepat guna menghasilkan loncatan yang tinggi untuk memukul bola di 

atas net. Kemampuan untuk melakukan loncatan yang optimal sangat 
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tergantung pada daya ledak otot tungkai yang dimiliki masing-masing pemain. 

Semakin besar daya ledak otot tungkai yang dimiliki pemain serta 

kecepatannya dalam meloncat tinggi maka kemampuan melakukan tolakan 

akan semakin tinggi yang pada akhirnya akan memudahkannya dalam 

melakukan pukulan smash sesuai dengan kemana arah bola akan dipukul. 

Pentingnya kekuatan otot tungkai dalam pelaksanaan smash semi bola 

voli didukung pendapat Beutelstahl (2007 :24) yang mengatakan bahwa salah 

satu tahapan smash adalah take-off atau melompat. Kaki yang dipakai untuk 

melompat yang memberikan kekuatan sedangkan anggota tubuh lain sebagai 

pendukung. Dari kenyataan tersebut maka diduga ada hubungan daya ledak otot 

tungkai terhadap kemampuan melakukan smash semi bola voli. Pentingnya 

daya ledak otot tungkai dalam pelaksanaan smash semi bola voli sangat 

diperlukan dalam melakukan tolakan guna menghasilkan lompatan yang tinggi. 

Menurut M. Sajoto (1988:17) kekuatan dan kecepatan merupakan satu kesatuan 

yang dinamakan daya ledak atau power yaitu hasil dari kekuatan dan kecepatan, 

daya ledak adalah kemampuan otot untuk mengerahkan atau mengeluarkan 

kekuatan maksimal dalam waktu yang amat singkat. Power adalah kemampuan 

seseorang untuk melakukan kekuatan maksimum, dengan usahanya yang 

dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya (M. Sajoto, 1988:17). 

Pada saat melakukan pukulan smash semi kekuatan otot tungkai 

memberikan dorongan dari bawah untuk melakukan tolakan pada saat 

melakukan smash semi. Sebelumnya dilakukan gerakan salah satu langkah kaki 

ke depan terlebih dahulu dilanjutkan dengan kedua kaki menumpu dengan 
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dibantu ayunan kedua lengan, maka siap untuk melompat.kekuatan otot tungkai 

juga sebagai langkah pada saat mendarat dengan kedua kaki dalam keadan 

lentur atau mengeper. Adapun otot-otot tungkai yang terlibat adalah otot tensor 

fasiliata, otot abductor paha, otot gluteus maksimus, otot peroneus longus, otot 

sartorius, otot tibialis anterior, otot rectus femoris, otot gastrocnemius, otot 

peroneus longus, otot abductor dan otot paha lateral. 

Secara anatomi otot yang terlibat pada kekuatan otot tungkai selain yang 

disebutkan diatas dalam smash semi bola voli adalah sebagai berikut : 1) sendi 

lutut, gerakan extensi. otot yang berperan : otot rectus femoris, otot vastus inter 

medius,otot vastus lateralis,otot vastus medialis, kontraksi isotonik dan 

konsentrik. 2) sendi pergelangan kaki engsel gerakan fleksi atau plantar terdiri 

dari:M. Gastrocnemius dan M. Soleus, gerakan fleksi darsal terdiri dari: 

M.Tibialis, M. Extensor digitorium, M. Extensor peronius tertius, Kontraksi 

exentrik.3) sendi telapak kaki gerakan eversi, otot yang berperan : otot Peronius 

longus, M. Peronius brevis, kontraksi isotonik. 

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa kekuatan otot tungkai 

sangat menentukan dalam melakukan lompatan terutama dalam gerakan smash. 

Dengan lompatan yang tinggi maka pukulan bola dapat di capai pada titik 

tetinggi, sehingga mudah dalam penempatan bola dan keberhasilan smash. 

2.1.8.2. Hubungan Kekuatan Otot Perut dengan Kemampuan Melakukan 

Smash Semi Bola Voli.  

Saat melakukan smash semi, selain melibatkan otot lengan sebagai 

bagian tubuh yang secara langsung melakukkan pukulan bola juga melibatkan 
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kekuatan otot perut sebab menurut Beutelstahl (2007:14), saat melakukan 

smash otot-otot perut bahu dan lengan berkontraksi pada saat bersamaan dan 

berulang-ulang. Kerjasama antar otot inilah yang menyebabkan lengan terjulur, 

menyentuh bola dan memukulnya. Kerjasama antara otot perut dapat 

menghasilkan lecutan yang kuat, sehingga dapat menghasilkan smash yang 

keras dan akurat. Dari kenyataan tersebut dapat diduga otot perut memberikan 

hubungan terhadap kemampuan melakukan smash semi bola voli. 

Pentingnya kekuatan otot perut dalam pelaksanaan smash semi bola voli 

karena kekuatan merupakan komponen kondisi fisik seseorang untuk dapat 

menahan menerima beban sewaktu bekerja. Dalam hal ini khususnya pada saat 

gerakan lecutan dengan membutuhkan kelentukan pada bonggol bahu serta 

pada tulang punggung untuk menghasilkan gerakan memutar, guna 

menghasilkan smash yang keras. Dikarenakan menurut M. Sajoto (1995:8), 

kekuatan merupakan komponen kondisi fisik seseorang untuk dapat 

mempergunakan otot guna menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan 

maksimal tidak menentukan betapa cepat suatu gerakan dilakukan atau berapa 

lama gerakan itu dapat diteruskan yang diperlukan. Di karenakan Menurut 

Harsono (1988:175), bahwa hampir semua cabang olahraga tidak hanya 

menggunakan kekuatan (strength) saja, akan tetapi power juga, karena di dalam 

power, kecuali ada kekuatan terdapat pula kecepatan. Jadi power adalah hasil 

dari force x velocity, dimana force adalah sama (equivalent) dengan strength 

dan velocity dengan speed.  
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Saat melakukan gerakan pukulan smash semi kekuatan otot perut 

bekerja pada saat melakukan lecutan dan dorongan dengan posisi badan agak 

membungkuk dengan diimbangi adanya kelentukan togok serta pada sendi 

panggul, sehingga memberikan hentakan pada suatu pukulan supaya lebih 

sempurna, sedangkan posisi perkenaan tangan pada bola lebih menukik, karena 

bola akan bergerak turun dengan cepat. Dengan gerakan hiperextension, serta 

flexion. 

Secara anatomi otot yang terlibat pada kekuatan otot perut dalam smash 

semi bola voli adalah sebagai berkut : sendi panggul gerakan fleksi atau extensi, 

otot yang berperan : M. Illiopsoas,otot M. Tensor, M. Rectus, M. Gluteus 

maximus, M.hamstring, M. Spenius capitis,otot M. Longisimus capitis, 

kontraksi isotonik dan konsentrik. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui 

bahwa kekuatan otot perut mempunyai peranan yang penting dalam melakukan 

lecutan saat memukul bola sehingga menghasilkan smash yang keras dan 

akurat. 

2.1.8.3. Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai dan Kekuatan Otot Perut 

dengan Kemampuan Melakukan Smash Semi Bola Voli.  

Teknik smash merupakan perpaduan gerakan yang tidak dapat 

dipisahkan. Dalam pelaksanaan smash semi memerlukan tenaga atau power 

yang besar baik untuk memukul bola maupun melompat. Dimana power 

merupakan perpaduan antara kekuatan dengan kecepatan dalam kemampuan 

otot untuk mengerahkan atau mengeluarkan kekuatan maksimal dalam waktu 

yang amat singkat. Tenaga yang dihasilkan untuk melakukan smash semi 
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tersebut terbentuk oleh kekuatan-kekuatan otot yang terlibat dan kecepatan 

dalam melakukan gerakan smash semi. Kerjasama antar otot antara lain otot 

lengan, otot perut, otot tungkai, otot pinggul, otot bahu, dan kelentukkan togok 

sangat mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan smash. 

Kekuatan otot-otot tungkai yang digunakan dalam waktu yang cepat 

saat melomat dapat menghasilkan lompatan yang tinggi saat melakukan smash. 

Sedangkan kekuatan otot lengan, bahu, dan perut yang digunakan dalam waktu 

yang secepat-cepatnya dapat menyebabkan lengan terjulur dengan keras saat 

menyentuh bola dan memukulnya. 

Dengan demikian diduga kemampuan melakukan smash semi yang baik 

selain diperlukan penguasaan teknik smash juga ditunjang unsur-unsur fisik 

yang terdiri dari kekuatan otot lengan dan perut yang bekerjasama untuk 

memukul bola yang cepat dapat menghasilkan teknik yang sempurna sedangkan 

kekuatan otot tungkai yang tinggi dapat menghasilkan lompatan yang optimal 

dalam melakukan smash semi. Dari kenyataan tersebut maka diduga ada 

hubungan kekuatan otot lengan, otot perut dan otot kekuatan otot tungkai 

dengan kemampuan melakukan smash semi bola voli. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa selain kekuatan 

khususnya kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut dan kekuatan otot tungkai 

diperlukan juga adanya kecepatan, karena power merupakan hasil kali dari 

kekuatan dan kecepatan.sehingga mempunyai peranan yang penting dalam 

keberhasilan melakukan smash semi pada permaianan bola voli. 
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2.2 Hipotesis  

Hipotesis adalah dugaan semntara yang perlu diuji kebenarannya 

(Sutrisno Hadi,1986:153). Berlandaskan teori dan kerangka berfikir maka dapat 

dibuat hipotesis untuk penelitian yang disusun sebagai berikut :  

2.2.1 Ada hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan kemampuan smash 

semi pada mahasiswa putra IKK bola voli Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun 2008/2009. 

2.2.2 Ada hubungan antara kekuatan otot perut dengan kemampuan smash semi 

pada mahasiswa putra IKK bola voli Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Universitas Negeri Semarang Tahun 2008/2009.. 

2.2.3 Ada hubungan antara daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot perut 

dengan kemampuan smash semi pada mahasiswa putra IKK bola voli 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun 

2008/2009. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Pada sebuah penelitian penggunaan metode yang dipakai harus tepat dan 

mengarah pada tujuan penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

sesuai dengan aturan yang berlaku, agar penelitian tersebut dapat diperoleh hasil 

sesuai tujuan yang diharapkan. 

Ada bermacam-macam metode yang dapat digunakan pada penelitian namun 

harus dapat memilih metode yang tepat dan sesuai. Keberhasilan suatu penelitian 

bukan semata-mata terletak pada baik dan buruknya suatu metode yang digunakan, 

tetapi penggunaan metode penelitian harus sesuai dengan permasalahan yang 

dirumuskan serta tujuan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode Survei 

test. Survei test menurut Suharsimi Arikunto (1996:29) adalah jenis penelitian yang 

mengarah pada pengumpulan data dasar dari sampel yang cukup luas dengan 

mnggunakan tes. Guna kepentingan tersebut maka perlu ditempuh hal-hal atau 

langkah yang sistematik yaitu metode penelitian yang meliputi :  

 

3.1 Populasi  

Pengertian populasi adalah sebagai berikut : populasi adalah seluruh 

penduduk yang dimasukan untuk diselidiki (universal). Populasi di batasi sebagai 

sejumlah penduduk dan atau individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang 

sama (Sutrisno Hadi, 1986:220). Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang 

memiliki sifat yang sama walau prosentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata 
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lain pengertian tersebut mengandung maksud bahwa seluruh individu yang akan 

dijadikan sebagai subyek penelitian. Dari pengertian di atas, populasi dalam 

penelitian ini adalah semua mahasiswa putra IKK bola voli Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun 2008/2009 sebanyak 24 orang. 

 

3.2 Sampel dan Teknik Sampling  

Menurut Sutrisno Hadi pengertian sampel adalah “Sebagian individu yang 

hendak diselidiki disebut sampel (Sutrisno Hadi, 1986:70). Karena sampel hanya 

berjumlah 24 maka pengambilan sampel menggunakan metode total sampling. 

Hal itu sesuai dengan pendapat Surtisno Hadi (1986 : 201) yang menyatakan 

bahwa “ jika populasi kurang dari 100 maka teknik pengambilan smapel 

menggunakan total sampling” yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Sampel 

dalam penelitian ini adalah dengan mengikut sertakan semua populasi yaitu 

mahasiswa putra IKK bola voli Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas 

Negeri Semarang Tahun 2008/2009 sebanyak 24 orang.  

 

3.3  Variabel penelitian  

Setiap penelitian mempunyai obyek yang dijadikan sasaran dalam 

penelitian. Obyek tersebut sering disebut sebagai gejala, sedangkan gejala-gejala 

yang menunjukan variasi baik dari jenisnya maupun tingkatnya disebut variabel. 

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yaitu :  

3.3.1 Variabel Bebas Terdiri atas  

1) Variabel bebas 1 (X1) adalah Daya Ledak Otot Tungkai  
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2) Variabel bebas 2 (X2) adalah Kekuatan Otot Perut  

3.3.2 Variabel Terikat (Y) adalah Kemampuan melakukan smash semi 

 

3.4 Rancangan Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey tes. Desain 

penelitian yang digunakan adalah desain korelasional atau corelational Design. 

Adapun desain yang dimaksud terlihat pada diagram berikut : 

 

 

X1-Y 

 

                                       X2-Y          

X1,2 - Y 

 

 

3.5 Teknik Pengambilan Data  

Metode yang digunakan adalah metode survey. Menurut Winarno 

Surahmad ( 1982:221) mengatakan bahwa survey pada umumnya merupakan cara 

pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dalam satu jangka waktu 

bersamaan. 

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1) Semua peserta tes melakukan tes daya ledak otot tungkai dengan melakukan 

vertical jump  

 
Daya Ledak 

Otot Tungkai   
( X1 ) 

Kekuatan 
Otot Perut    

( X2 ) 

Kemampuan 
Smash semi ( Y ) 
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2)  tes kekuatan otot perut dengan melakukan sit-up 30 detik, 3) Tes Smash semi.  

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah survey tes dengan menggunakan metode tes 

dan Pengukuran dengan  langkah-langkah sebagai berikut : 

3.6.1 Langkah awal : 1) Mengajukan tema kepada Ketua Jurusan, 2) 

Mengajukan proposal kepada dosen pembimbing, 3) Mengajukan surat ijin 

penelitian. 

3.6.2 Pelaksanaan penelitian : 1 ) Melakukan pengukuran daya ledak otot 

tungkai, 2) Melakukan pengukuran kekuatan otot perut, 3) Melakukan tes 

smash semi.  

3.6.3 Data  yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan komputerisasi 

dengan sistem SPSS ( Statistical Product and Service  Solutions ) versi 10  

(Syahri Alhusin, 2003 : 274  ) Apabila pengolahan data telah selesai maka 

dilanjutkan dengan pembuatan laporan penelitian 

3.6.4 Tes dilaksanakan pada : 

 Hari / Tanggal  : Rabu, 3 Juni dan Rabu, 10 Juni 2009  

 Waktu  : Pukul 15.00 sampai selesai  

 Tempat : Di lapangan bola voli  FIK UNNES 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka para atlet harus 

melakukan tes yang telah ditetapkansebagai berikut: 
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3.7.1 Pengukuran Daya Ledak Otot Tungkai 

Tes vertical jump adalah salah satu instrument untuk mengukur daya 

ledak otot tungkai. Pelaksanaan tes ini adalah (1) Testee memasukan salah satu 

tangan kedalam kotak yang berisi kapur atau bedak. (2) Testee berdiri tegak 

menyamping vertical jump board, menjangkaukan jari tengah ke atas dan 

menyentuh cibex dengan meninggalkan bekas bedak pada vertical jump board 

(3) Badan dalam posisi jongkok serendah mungkin, kedua tangan diluruskan ke 

bawah. Kemudian testee meloncat setinggi-tingginya dan menyentuh cibex 

sehingga meninggalkan jejak bedak pada vertical jump board (4) Sebelum 

meloncat testee tidak diperbolehkan mengayunkan tangan sebelum meloncat. 

Alat dan perlengkapan tes kekuatan otot tungkai  

a)   1 buah Vertical Jump Board 

b)   blanko penilaian dan alat tulis   

 
Gambar 7 

Gerakan Vertical Jump Test 
(Ismaryati dan Sarwono, 2001: 63) 

 

3.7.2 Pengukuran Kekuatan Otot Perut  

Tes sit-up merupakan salah satu tes untuk mengukur kekuatan daya 

tahan otot-otot yang berada di perut. Pelaksanaan tes ini adalah :  testee 
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berbarimg dengan lutut ditekuk dan kedua tangan berada di belakang leher 

kemudian testee melakukan gerakan bangun tanpa bantuan dan tangan tetap 

pada posisi semula. Gerakan ini dilakukan selama 30 detik dan dihitung 

jumlahnya. 

Alat dan perlengkapan tes kekuatan otot perut :  stop wach, dua buah 

meja, blangko penilaian dan alat tulis. 

 
Gambar 8 

Gerakan Sit-up tes 
Sumber: Ismaryati dan Sarwono, 2001: 63 

 

3.7.3 Tes Smash semi 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan smash adalah 

tes kemampuan smash dari Robert E Laveage. Sedangkan teknik pelaksanaan 

smash sesuai dengan peraturan permainana bola voli. Yaitu hasil pukulan 

smash bola harus menukik kearah lapangan lawan apabila melambung maka 

mendapat nilai 0. Instrumen yang digunakan memiliki Reabilitas: 0,828 dan 

Validitas: 0,906. 

Pelaksanan test smash sebanyak 10 kali percobaan untuk setiap pemain, 

5 kali percobaan untuk mengukur ketepatan smash dan 5 kali percobaan untuk 



49 

 

mengukur kecepatan smash. Jika umpan baik tiga kali berturut-turut tidak 

dipukul maka dianggap sudah melakukan smash dan mendapat nilai 0 (Nol). 

Dan jika pemain melakukan pelanggaran dalam melakukan smash maka 

dianggap gagal dan mendapat nilai 0 (Nol). Jika bola yang dipukul jatuh pada 

garis batas antara dua atau lebih petak sasaran maka yang diambil adalah nilai 

tertinggi. Nilai ahir dari setiap pemain adalah jumlah nilai yang diperoleh 

dalam 5 kali percoban untuk setiap tes baik penempatan maupun kecepatan 

smash (Suharno HP, 1985: 89-90). 

Berikut ini adalah gambar lapangan tes smash Laveage dan nilai setiap 

petak sasarannya. 

     

          3m 

  

          3m  

 

          3m 

           Net    2m  2,5m    4,5m 

Gambar 9 
Gambar lapangan dan petak sasaran smash 

Sumber : Suharno HP, 1985: 89 

 

Keterangan gambar : 

a) Nilai untuk tes ketepatan (Placeman)smash  

C  : 1 

D dan E : 3 

H  : 5 

  
  D  A  F 
  
 
   C   H 
 
 
  E  B  G 
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F dan G : 10 

b) Nilai untuk tes kecepatan (Speed) smash 

A dan B : 10 

C  : 5 

D dan E : 5 

 
 
3.8 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

3.8.1 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. 

3.8.2 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. 

3.8.3 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. 
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3.8.4 Faktor lingkungan 

Pengambilan data dilaukukan setelah smapel melakukan perkuliahan 

IKK bola voli. Sehingga kondisi fisik sampel mungkin sedikit mengalami 

kelelahan. 

3.8.5 Fasilitas 

Fasilitas yang digunakan pada saat melakukan tes adlah fasilitas yang 

standard. Seperti penggunaan lapangan yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, mulai dari tinggi net, luas lapangan, ukuran bola,dan sebagainya. 

 

3.9  Teknik Analisa Data  

Data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik karena data yang 

dikumpulkan berupa angka-angka.  Istilah statistik pada pokoknya mempunyai 

dua pengertian, yaitu pengertian  yang  luas dan pengertian yang sempit dalam 

pengertian yang sempit statistik digunakan untuk menunjukkan semua kenyataan 

yang berwujud angka-angka. Dalam pengertian yang luas yaitu pengertian teknik 

metodologi, statistik berarti cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk 

mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang berwujud angka 

(Sutrisno Hadi, 1986 : 221). 

Sebelumnya terlebih dahulu dilakukan transformasi data diubah kedalam 

ke skor T, atau dilihat berapa skor angkanya baru kemudian dilakukan 

penghitungan-penghitungan statistik deskriptif dan juga dilakukan uji persyaratan 

yakni uji normalitas menggunakan statistik non parametrik  dengan kolmogorov-

Smirnov tes, dan uji homogenitas dengan Chi-Square dan untuk uji linieritas dan 
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keberartian model dengan uji T dan uji F. Dan pengolahan data ini menggunakan 

komputerisasi dengan sistem SPSS versi 10 (Syahri Alhusin, 2003 :182 ).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Deskripsi Data 

Deskripsi data dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang data dari 

variabel penelitian yang diolah menggunakan penghitungan deskriptif. Adapun 

sebagai variabel dalam penelitian ini ada dua : 1) variabel bebas atau (X) yang 

terdiri dari dua : a) Daya ledak otot tungkai X1, b) Kekuatan otot perut sebagai 

variabel X2,  2) variabel tergantung atau (Y) ialah Kemampuan Smash semi. 

Penelitian ini yang dilakukan dengan Survey test, variabel-variabel dalam 

penelitian ini satuan ukurannya tidak sama. Daya ledak otot tungkai dengan 

melakukan vertical jump satuannya cm, kekuatan otot perut dengan tidak ada 

angka satuan, serta kemampuan smash semi dengan skor angka dan tidak ada 

satuannya. Oleh karena itu maka terlebih dahulu perlu distandarisasi 

ditransformasi ke skor T (Sutrisno Hadi, 1990:267), kemudian baru dilanjutkan 

dengan penghitungan statistik deskriptif, adapun hasil perhitungan deskriptif 

dapat dilihat seperti pada tabel berikut : 

Tabel : 1 
Rangkuman Hasil Perhitungan Data Statistik Deskripsi  

Descriptive Statistics 
 N Maksimum Minimum Mean Std. Deviation 

Daya ledak Otot Tungkai 24 64.95 31.08 50.000 9.9995 

Kekuatan Otot perut 24 67.05 32.71 50.0000 9.9999 

Kem. Smash Semi 24 70.24 30.67 49.9987 9.9977 
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Dari Tabel 1 dapat dijelaskan sebagai berikut : Untuk variabel daya 

ledak otot tungkai N  = 24, nilai maksimumnya = 64.95, nilai minimum  = 

31.08, mean  =  50.000, standart deviasi = 9.9995. Untuk variabel kekuatan 

otot perut N atau jumlah sampel = 24, nilai maksimumnya sebesar = 67.05, 

dan nilai minimum sebesar = 32.71, mean = 50.0000, standart deviasi = 

9.9999. Untuk smash semi N = 24, nilai maksimumnya = 70.24, nilai 

minimum = 30.67, mean  = 49.9987, dan untuk  Standart Deviasi = 9.9977. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Uji Persyaratan  

Setelah dilakukan penghitungan statistik deskriptif selesai maka 

dilanjutkan dengan uji hubungan menggunakan uji regresi, dengan uji regresi 

akan dapat diketahui hubungannya. Adapun sebelum uji hipotesis dilakukan 

terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan uji hipotesis yang meliputi : 1) uji 

normalitas data,  2) uji homogenitas, 3) Uji linieritas, 4) uji keberartian model 

garis regresi dengan langkah-langkahnya sebagai berikut : 

4.2.1.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah beberapa sampel yang telah diambil berasal dari populasi 

yang sama atau populasi data berdistribusi normal. Uji normalitas dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Adapun untuk menguji normalitas 

data ini dengan ketentuan : jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0.05 

berarti distribusi data normal, dan jika  nilai signifikansi atau nilai probabilitas 
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< 0.05 berarti distribusi data tidak normal. Dari perhitungan diatas diperoleh 

hasil sebagai berikut :  

 

Tabel : 2 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Normalitas  

Variabel Kolmogorov-Smirnov Z Signifikansi Keterangan 

Daya ledak otot tungkai 0.485 0.973 > 0.05 Normal 
Kekuatan Otot perut  0.671 0.758 > 0.05 Normal 

Kem Smash semi  0.751 0.626 > 0.05 Normal 
 

 Berdasarkan pada perhitungan nilai pada tabel 2 menunjukkan 

bahwa variabel dalam penelitian ini secara keseluruhan datanya berdistribusi 

normal, sehingga uji parametrik dapat dilanjutkan. 

4.2.1.2 Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel-

sampel dalam penelitian ini berasal dari varians yang sama dan ini merupakan 

prasyarat bila uji statistik infrensial hendak dilakukan ( Singgih Santoso, 2005 

: 209 ), uji homogenitas dalam penelitian ini dengan menggunakan Chi-

Square dan dengan ketentuan : jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 

0.05 berarti data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varians sama 

atau homogen, sedang jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0.05 

berarti data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varians tidak 

sama atau tidak homogen. Adapun dari perhitungan  diperoleh hasil sebagai 

berikut :   
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Tabel : 3 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Homogenitas 
Variabel Nilai Chi-Square Signifikansi Keterangan

Daya ledak otot tungkai 2.667 1.000 > 0.05 Homogen 

Kekuatan otot perut  8.000 0.713 > 0.05 Homogen 

Kem. Smash semi  10.000 0.530 > 0.05 Homogen 

 
Dari tabel 3 tersebut diatas nampak bahwa semua data variabel dalam 

penelitian yang ada menunjukkan nilai signifikansi > 0.05, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan data tersebut adalah Homogen, 

dan dengan demikian uji parametrik dapat dilanjutkan. 

4.2.1.3 Uji Linieritas  Garis Regresi  

Uji linieritas ini dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya hubungan 

antara prediktor yaitu variabel-variabel Daya ledak otot tungkai (X1), 

Kekuatan Otot perut ( X2 ), dengan kemampuan smash semi sebagai variabel 

(Y). Dalam uji linieritas garis regresi ini dengan melihat nilai F dengan 

ketentuan sebagai berikut : jika Fhitung > Ftabel atau jika nilai signifikansi < 0.05 

berarti linier. Sedang jika Fhitung < Ftabel atau jika nilai signifikansi > 0.05 

berarti tidak linier. Dari perhitungan data diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel  : 4 
Rangkuman hasil perhitungan uji linieritas garis regresi 

 

Dengan melihat tabel 4 dapat dipahami bahwa variabel dalam penelitian 

ini, baik secara regresi tunggal maupun secara regresi ganda, hasil uji linieritas 

garis regresi menunjukkan hasil secara keseluruhan adalah linier, dengan 

Variabel Fhitung  Signifikansi Keterangan
Daya ledak otot tungkai  4.919 0.037 > 0.05 Linier 
Kekuatan otot perut  8.121 0.009 > 0.05 Linier 
DL ot. Tungkai, kek. otot perut  4.544 0.023 > 0.05 Linier 
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demikian uji parametrik dapat dilanjutkan. Adapun untuk jelasnya dapat 

diuraikan sebagai berikut :  

1) Untuk variabel daya ledak otot tungkai diperoleh nilai F sebesar 4.919 atau 

dengan nilai signifikasi 0.037 < 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan data 

variabel daya ledak otot tungkai menunjukkan penyebaran datanya berada 

dalam satu garis yaitu  linier  

2) Untuk variabel kekuatan otot perut diperoleh nilai F sebesar 8.121 atau bila 

dengan nilai signifikasi diperolah hasil sebesar 0.009 < 0.05 dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa data dari variabel kekuatan otot perut penyebaran 

berada dalam satu garis lurus yaitu  linier. 

3) Untuk variabel daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot perut dengan hasil 

junping service diperoleh nilai F sebesar 4.544 atau bila dengan nilai signifikasi 

diperoleh hasil sebesar 0.023 < 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

data dari variabel daya ledak otot tungkai, dan kekuatan otot perut dengan hasil 

smash semi penyebaran berada dalam satu garis lurus yaitu  linier. 

 4.2.1.4 Uji Keberartian Model Garis Regresi 

   Uji keberartian  model garis  regresi ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah persamaan garis regresi yang diperoleh signifikan atau tidak 

untuk dapat digunakan sebagai prediktor dari harga kreterium. Uji keberartian 

model ini menggunakan uji – t dengan kriteria  sebagai  berikut  :  jika  t hitung  >  

t tabel  atau  nilai signifikansi  < 0.05 berarti signifikan, sedang jika t hitung <  t tabel  

atau nilai signifikansi > 0.05  berarti tidak signifikan. Dari perhitungan 

diperoleh hasil seperti tabel berikut :  
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Tabel : 5 
Rangkuman hasil perhitungan uji keberartian model garis regresi tunggal 

 
Variabel t hit / ttab Signifikansi Keterangan 

Daya ledak otot tungkai  2.218 > 1.7109 0.008 < 0.05 Signifikan 

Kekuatan otot perut  2.850 > 1.7109 0.017 < 0.05 Signifikan 

 
Tabel : 6 

Rangkuman hasil perhitungan uji keberartian model garis regresi ganda 
 

Variabel F hit / Ftab Signifikansi Keterangan 

Daya ledak otot tungkai, 
kekuatan otot perut  

4.544 > 3.4028 0.023 < 0.05  Signifikan 

 

Dari tabel 5 dan tabel 6 diatas dapat dipahami bahwa semua variabel 

penelitian  menunjukkan hasil sebagai berikut : 

1) Variabel  daya ledak otot tungkai diperoleh  nilai  t hitung > ttabel  ialah sebesar 

2.218 > 1.7109 atau bila dilihat dari nilai signifikansi diperoleh hasil sebesar 

0.008 < 0.05 dengan demikian  kesimpulannya signifikan. 

2) Variabel kekuatan otot perut, diperoleh hasil nilai t hitung > ttabel ialah sebesar  

2.850 > 1.7109 atau bila dilihat dari nilai signifikasinya diperoleh hasil 

sebesar 0.017  < 0.05 dengan demikian  kesimpulannya  adalah signifikan. 

3) Seperti pada tabel 6 bahwa variabel daya ledak otot tungkai, dan kekuatan otot 

perut diperoleh nilai F hitung > Ftabel  ialah sebesar 4.544 > 3.4028  atau bila 

dilihat dari nilai signifikansi diperoleh hasil sebesar 0.023 < 0.05 dengan 

demikian  kesimpulannya adalah : signifikan. 

4.2.2 Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan dari setiap 

variabel bebas dengan variabel terikat, karena hasil uji linieritas garis regresi 
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menunjukkan hasil secara keseluruhan adalah linier, dengan demikian uji 

parametrik dapat dilanjutkan, dengan hasil perhitungannya adalah seperti 

berikut ini :   

4.2.2.1  Analisis Regresi Tunggal 

Analisis regresi tunggal ini  dimaksudkan untuk  mengkaji hubungan 

antara daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot perut dengan kemampuan 

smash semi pada Mahasiswa Putra IKK Bola Voli Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun 2008/2009 dengan melihat nilai 

F. Namun dengan ketentuan : jika  F hitung >  Ftabel   atau  signifikansi < 0.05 

berarti signifikan.  Sedang  jika  F hitung  < Ftabel  atau signifikansi > 0.05 berarti  

signifikan.  

Berdasarkan perhitungan yang ada dalam tabel 5 dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  

1) Hipotesis 1 berbunyi “ Ada hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan 

kemampuan smash semi pada Mahasiswa Putra IKK Bola Voli Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun 2008/2009”  

    Dari perhitungan untuk variabel power otot tungkai dengan 

kemampuan Smash semi pada Mahasiswa Putra IKK Bola Voli Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun 2008/2009  

diperoleh nilai F hitung sebesar 4.919 dan nilai  signifikansi sebesar 0.037 < 0.05 

kesimpulannya ialah  signifikan. Dengan demikian H0 yang menyatakan tidak 

ada hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dengan 

kemampuan samsh semi pada Mahasiswa Putra IKK Bola Voli Pendidikan 
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Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun 2008/2009 adalah 

“Ditolak”, sebaliknya H1 yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara 

daya ledak otot tungkai dengan kemampuan smash semi pada Mahasiswa Putra 

IKK Bola Voli Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2008/2009 adalah “Diterima”.  

2) Hipotesis 2 berbunyi “Ada hubungan antara Kekuatan otot perut dengan 

kemampuan Smash semi pada Mahasiswa Putra IKK Bola Voli Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun 2008/2009”.  

    Dari hasil perhitungan hubungan untuk variabel kekuatan otot perut 

dengan kemampuan smash semi pada Mahasiswa Putra IKK Bola Voli 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun 

2008/2009 diperoleh nilai F hitung sebesar 8.121 dan nilai signifikansi sebesar 

0.009  < 0.05 maka kesimpulannya ialah  signifikan. Dengan demikian H0 yang 

diajukan berbunyi tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot 

perut dengan kemampuan smash semi pada Mahasiswa Putra IKK Bola Voli 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun 

2008/2009 adalah “Ditolak”, sebaliknya H1 yang diajukan berbunyi ada 

hubungan yang signifikan kekuatan otot perut dengan kemampuan smash semi 

pada Mahasiswa Putra IKK Bola Voli Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Universitas Negeri Semarang Tahun 2008/2009 adalah “Diterima”. 

4.2.2.2   Analisis Regresi Ganda  

 Pada analisis regresi ganda dilakukan dengan maksud akan menguji 

korelasi dari kedua variabel yang ada ialah daya ledak otot tungkai dan kekuatan 
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otot perut dengan kemampuan smash semi pada Mahasiswa Putra IKK Bola 

Voli Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun 

2008/2009, oleh  karena itu  analisisnya menggunakan regresi ganda dengan uji 

F. Berdasarkan perhitungan seperti  terlihat pada tabel 6 di muka bahwa 

diperoleh nilai F hitung sebesar 4.544 > 3.4028 dan nilai signifikansi sebesar 

0.023 < 0.05 kesimpulannya adalah  signifikan. Dengan demikian H0 yang 

diajukan berbunyi tidak ada hubungan yang signifikan antara daya ledak otot 

tungkai dan kekuatan otot perut dengan kemampuan smash semi pada 

Mahasiswa Putra IKK Bola Voli Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas 

Negeri Semarang Tahun 2008/2009 “Ditolak”, sebaliknya H1 yang diajukan 

berbunyi ada hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dan 

kekuatan otot perut dengan kemampuan smash semi pada Mahasiswa Putra IKK 

Bola Voli Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2008/2009 adalah “Diterima”.    

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian  

Berdasarkan uji hipotesis penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil 

bahwa : hipotesis alternatif yang diajukan adalah “diterima” dan hipotesis nihil 

yang diajukan adalah “ditolak.”  

 Hasil-hasil ini dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal antara lain : 

4.3.1 Daya Ledak Otot tungkai 

Fungsi daya ledak otot tungkai dalam melakukan smash adalah 

mendorong badan naik setinggi-tingginya dengn kecepatan, agar dengan 
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mudah mengarahkan bola ke sasaran. Secara teori itu mudah dilakukan, tetapi 

yang belum diperhitungkan dalam penelitian ini adalah berapa lama badan 

terangkat naik setinggi-tingginya sehingga pemain punya waktu untuk 

mengarahkan bola. Kemungkinan yang terjadi adalah waktu tubuh melayang 

diudara pada saat akan memukul bola hanya sebentar sehingga pemain belum 

sempat untuk berfikir dan menentukan pilihan bola mau ditempatkan dimana. 

Yang kemungkinan terjadi adalah pemain tak punya waktu untuk menentukan 

pilihan sehingga smash yang dilakukan berlangsung begitu saja secara 

otomatis. Hal ini juga berkaitan dengan pengalaman bermain serta teknik yang 

dikuasai pemain. 

4.3.2 Kekuatan otot perut 

Kekuatan atau strength adalah kemampuan kondisi fisik yang 

menyangkut kemampuan seorang atlet pada saat mempergunakan otot-ototnya 

menerima beban pada waktu kerja tertentu  ( M. Sajoto, 1988: 16 ), sedangkan 

menurut Poerwodarminta W.J.S. ( 1982 : 352 )  perut diartikan  “bagian tubuh 

dibawah atau rongga dada”. Sehingga kekuatan otot perut pada dasarnya 

adalah kemampuan otot atau kelompok otot perut untuk melakukan kerja 

tertentu. Dalam hal ini yaitu kemampuan smash semi. Otot yang terlibat dalam 

smash sei adalah otot lengan dan otot perut. Bagian otot perut yaitu : M. 

Obligus Internus, Obligus Aponeunosis, M. Rektus Abdominus, M. 

Sternodeido Mastoid, M. Obligus Eksternus. 

Dengan uraian diatas maka dapat diduga bahwa kekuatan otot perut 

mempunyai hubungan yang spesifik dengan hasil smash semi artinya makin 
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kuat otot perut seseorang akan makin kuat pula daya eksplosif yang dihasilkan 

sehingga akan menghasilkan smash semi yang akurat sesuai dengan arah yang 

diinginkan. 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubugan 

antara kekuatan otot perut, serta daya ledak otot tungkai terhadap hasil smash 

semi. Dalam gerakan servis ada dua lengan yang harus diketahui ialah antara 

perut ke atas dan perut ke bawah sementara perut berfungsi sebagai as atau 

sumbu. Bagian perut ke atas sebagai, force yang berfungsi sebagai penggerak, 

sedangkan bagian perut ke bawah adalah R atau Resistance yang berfungsi 

sebagai tahanan atau penahan.  Dalam keadaan yang demikian maka bagian 

perut dan juga punggung mendapat beban yang paling besar maka 

memberikan sumbangan yang paling besar. Gerakan smash adalah  gerak otot-

otot dan yang banyak berfungsi adalah otot-otot anggota gerak atas. Otot-otot 

yang termasuk kedalam golongan gerak atas adalah antara lain adalah otot 

lengan, otot perut dan otot punggung. Otot-otot lengan menggerakkan lengan 

dan memainkan peranan pada pergelangan di sendi siku, sendi-sendi tangan 

dan sendi-sendi jari serta pada gerak kisar kedalam sendi-sendi antara tulang 

hasta dan tulang mengumpil  ( Raven, 1994 : 12 - 14). Gerakannya adalah 

ayunan ke belakang, kemudian gerakan sabetan ke depan, dengan di dukung 

oleh gerakan tubuh yang berpusat pada perut dan gerakan kaki mendorong 

naik. Semakin kuat otot lengannya semakin keras sabetan pada bola yang akan 

menghasilkan jalanya bola yang kencang. Kekuatan otot lengan ini didukung 

oleh kekuatan otot perut yang menjadi dasar dalam gerakan ayunan  ke depan 
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semakin besar kekuatan otot perut semakin kuat dukungan dorongan perut 

yang akan menghasilkan gerakan sabetan yang semakin keras pula hasilnya 

akhirnya adalah jalanya bola yang semakin kencang.  

4.3.3 Biomekanika Gerakan Smash semi. 

Smash semi merupakan suatu rangkaian Gerakan yang berurutan mulai 

dari awalan, pelaksanaan sampai mendarat. Untuk dapat melakukan smash 

dengan baik maka seorang smasher membutuhkan: 1). Lompatan yang tinggi 

agar sasaran yang terlihat lebih luas. 2).  Perlawanan terhadap gravitasi agar 

tubuh lebih lama saat di udara. 3). Pemberian gaya yang sebesar-besarnya 

kepada bola agar bola melaju lebih kencang. 

Pada saat akan melompat seorang smasher melakukan dorongan atau 

tolakan yang sekuat-kuatnya melalui otot-otot yang ada di tungkai agar 

menghasilkan gerakan vertical jump yang tinggi. Sesaat sebelum melakukan 

gerakan mendorong atau menolak dengan otot tungkai maka, diawali dengan 

gerakan mengunci otot perut. Agar dapat mengunci dengan sempurna 

dibutuhkan kekuatan otot perut yang baik. Pada saat ini otot perut yang paling 

dominan digunakan adalah otot perut bagian atas dan bawah. 

Pada saat melayang diudara agar keseimbangan tubuh terjaga dan tubuh 

tidak menabrak net, smasher membutuhkan kontraksi otot-otot perut yang baik. 

Hal itu menyebabkan smasher lebih lama melayang di udara dan dengan 

gerakan itu maka tubuh seorang smasher akan lebih stabil. Jika smasher dapat 

mengontrol tubuhnya pada saat di udara maka, hasil smash akan lebih baik. 
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Pada saat memukul bola untuk menghasilkan pukulan yang keras maka 

smasher harus memberikan gaya yang sebesar-besarnya pada bola. Untuk 

melakukan hal tersebut maka gaya harus disalurkan dari otot yang penampangya 

lebih besar menuju  ke otot yang penampangnya lebih kecil tanpa terputus. Ini 

berarti meskipun impact bola pada saat memukul menggunakan telapak tangan, 

gerakan dilakukan dari melentingkan tubuh kebelakang dan diahiri dengan 

melecutkan telapak tangan. Dan secara alamiah pada saat memukul bola pasti 

diahiri dengan mengunci otot perut.  

Pada saat mendarat maka seorang smasher harus mengeperkan kedua 

kaki secara bersamaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan tubuh 

agar tidak terjerembab ke daerah permainan lawan setelah memukul bola. 

Dalam melakukan hal itu smasher menggunakan otot tungkai. 

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam gerakan smash 

rangkaian gerakan yang berurutan dari melompat, melayang, memukul dan 

mendarat. Gerakan melompat lebih membutuhkan daya ledak otot tungkai yang 

akan mendorong tubuh naik vertikal. Sedangkan pada saat melayang 

membutuhkan gaya yang disebabkan oleh kontraksi otot perut. Sementara 

gerakan memukul bola seperti dikatakan di muka banyak didukung oleh 

kekuatan otot perut, walau dibutuhkan juga kekuatan otot lengan. Dan pada saat 

mendarat menggunakan gaya yang disebabkan oleh kontraksi otot tungkai. 

Seperti telah disebutkan diatas bahwa struktur tubuh manusia tersusun 

dari sambungan-sambungan tulang dengan demikian kerja geraknya mengikuti 

hukum alam. Dalam hal ini gerakan teknik smash semi dalam bola voli yang 
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termasuk dalam jenis gerak sistem roda wheel adalah sistem tuas kelas satu 

sebab panjang lengan FA atau Force Arms sama panjang dengan  lengan  RA  

atau  Resistant  Arms.  Sistem ini bekerjanya seperti timbangan dimana bila RA 

berkekuatan lima maka FA berkekuatan satu demikian pula sebaliknya, bila RA 

berkekuatan satu maka FA berkekuatan lima. Dengan demikian kekuatan otot 

lengan, kekuatan otot punggung dan kekuatan otot tungkai terhadap kemampuan 

Smash semi, sebenarnya yang berfungsi sebagai titik F atau Force adalah lengan 

dan punggung dan yang berfungsi sebagai titik A atau sumbu adalah panggul 

kemudian untuk titik R atau Resistance atau tahanan adalah daya ledak otot 

tungkai. Oleh karena itu benar apabila hipotesis yang diajukan menunjukkan 

hasil yang signifikan.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Dari hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Ada hubungan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan smash semi 

pada mahasiswa putra IKK bola voli Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Universitas Negeri Semarang tahun 2008/2009. 

5.1.2 Ada hubungan kekuatan otot perut dengan kemampuan smash semi pada 

mahasiswa putra IKK bola voli Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Universitas Negeri Semarang tahun 2008/2009. 

5.1.3 Ada hubungan daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot perut dengan 

kemampuan smash semi pada mahasiswa putra IKK bola voli Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun 2008/2009. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah : 

5.2.1 Kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Ilmu Kepelatihan Khusus 

(IKK) bola voli PKLO-FIK-UNNES harap diketahui bahwa atara kekuatan 

otot perut dandaya ledak otot tungkai ada hubungan yang signifikan 

dengan smash semi. Maka perlu ada perhatian terhadap kekuatan otot 

perut maupun daya ledak otot tungkai dalam latihan. Kekuatan otot perut 
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dan daya ledak otot tungkai dapat dilatih dengan beberapa cara seperti : 

Power Clean, Quarter Half  Squat, leg step Ups. Leg Pres dan sebagainya 

( M. Sajoto, 1995:86).  

5.2.2 Kepada para peneliti yang ingin meneliti tentang faktor fisik terhadap 

smash disarankan untuk pengambilan sampelnya adalah pemain yang 

sudah profesional sehingga sudah dapat menguasai tekniknya. 

5.2.3 Bagi para peneliti agar mau mengembangkan penelitian ini dengan 

mengambil model smash yang lain seperti smash normal, sebab peranan 

smash untuk memenangkan pertandingan adalah sangat besar.  
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Lampiran 6  
 

DATA VERTICAL JUMP, SIT-UP DAN KEMAMPUAN SMASH SEMI 
MAHASISWA IKK BOLA VOLI PKLO-FIK-UNNES  

TAHUN 2008/2009 
 

No. N a m a VJ Sit Up 
Kemampuan Smash Semi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hasil 
1 Ofan Dyda 71 21 0 5 0 0 0 10 5 0 10 10 40 
2 Hestu. P 54 21 0 0 0 5 0 10 5 10 10 0 40 
3 Edi. R 71 18 10 10 0 10 5 10 0 5 0 0 50 
4 Faizzul. H 45 17 0 0 5 0 0 0 0 10 0 10 25 
5 Rahmat. A 53 20 5 0 0 0 5 10 10 0 5 5 40 
6 Irul. M 58 15 0 0 0 0 10 0 10 0 5 0 25 
7 Setyo Adi. W 70 25 0 0 5 0 0 10 0 10 10 0 35 
8 Fery. H 55 14 0 0 5 0 0 1 5 5 0 10 26 
9 Tulus. S 67 25 0 0 0 5 0 1 10 0 5 10 31 

10 Tri Rifki Andi. S 56 15 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 15 
11 M. Iqbal 59 17 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 
12 Ahmad Maizune 50 22 0 10 0 0 0 10 5 5 10 0 40 
13 Deni Handaka 63 17 0 0 0 5 0 10 5 5 0 0 25 
14 Arif. M 69 22 0 10 10 0 5 10 5 1 10 5 56 
15 Zaenal. A 59 15 0 10 0 0 0 1 5 1 0 0 17 
16 M. Mashuri 62 19 5 0 0 0 0 5 0 0 0 10 20 
17 Waskito Putro 65 24 0 0 10 0 0 5 0 10 5 10 40 
18 Susan Helmi. WT 72 23 5 0 0 0 0 10 0 10 0 0 25 
19 Saikuna Aris 68 22 0 0 0 0 10 10 0 5 10 0 35 
20 Aswar Syukur 62 17 10 10 10 0 5 0 0 1 0 0 36 
21 M. Alfarizi 53 17 0 0 10 5 0 10 0 1 10 0 36 
22 Mondra 61 20 0 0 10 10 0 10 0 1 5 0 36 
23 Ananta 52 13 0 0 0 5 0 0 0 10 0 0 15 
24 Vitori 47 18 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 

  mean 60,08 19,04                     29,92 
  Std.Dev 7,97 3,50                     12,89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

 

Lampiran 7 
 

DATA VERTICAL JUMP, SIT-UP DAN KEMAMPUAN SMASH SEMI 
MAHASISWA IKK BOLA VOLI PKLO-FIK-UNNES 

TAHUN 2008/2009 
 
 
  Transfomasi data ke skor T 

No. N a m a Daya Ledak Sit Up Smash Semi 
1 Ofan Dyda  63,69 55,60 57,82 
2 Hestu. P 42,37 55,60 57,82 
3 Edi. R  63,69 47,02 65,58 
4 Faizzul. H  31,08 44,16 46,18 
5 Rahmat. A  41,12 52,74 57,82 
6 Irul. M 47,39 38,44 46,18 
7 Setyo Adi. W  62,44 67,05 53,94 
8 Fery. H 43,62 35,57 46,96 
9 Tulus. S 58,68 67,05 50,84 

10 Tri Rifki Andi. S  44,88 38,44 38,43 
11 M. Iqbal 48,64 44,16 30,67 
12 Ahmad Maizune  37,35 58,46 57,82 
13 Deni Handaka  53,66 44,16 46,18 
14 Arif. M 61,18 58,46 70,24 
15 Zaenal. A  48,64 38,44 39,98 
16 M. Mashuri  52,40 49,88 42,31 
17 Waskito Putro  56,17 64,19 57,82 
18 Susan Helmi. WT  64,95 61,33 46,18 
19 Saikuna Aris  59,93 58,46 53,94 
20 Aswar Syukur  52,40 44,16 54,72 
21 M. Alfarizi  41,12 44,16 54,72 
22 Mondra 51,15 52,74 54,72 
23 Ananta 39,86 32,71 38,43 
24 Vitori  33,59 47,02 30,67 
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Lampiran 8 
 
 
 

OUT PUT DATA  
Descriptives 
 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
daya ledak ot tungkai 24 31,08 64,95 50,0000 9,9995 
kek ot perut 24 32,71 67,05 50,0000 9,9999 
kemampuan smash semi 24 30,67 70,24 49,9987 9,9977 

 
 
 
 
 
NPar Tests 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  daya ledak ot tungkai kek ot perut kemampuan smash semi
N  24 24 24 

Normal Parameters Mean 50,0000 50,0000 49,9987
 Std. Deviation 9,9995 9,9999 9,9977 

Most Extreme Differences Absolute ,099 ,137 ,153 
 Positive ,072 ,137 ,134 
 Negative -,099 -,093 -,153 

Kolmogorov-Smirnov Z  ,485 ,671 ,751 
Asymp. Sig. (2-tailed)  ,973 ,758 ,626 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
NPar Tests 
Chi-Square Test 

Test Statistics 
 daya ledak ot tungkai kek ot perut kemampuan smash semi 

Chi-Square 2,667 8,000 10,000 
df 19 11 11 

Asymp. Sig. 1,000 ,713 ,530 
a  20 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 
is 1,2. 
b  12 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 
is 2,0. 
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Lampiran 9 
 
Regression 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

kemampuan smash semi 49,9988 9,9977 24 
daya ledak ot tungkai 50,0000 9,9995 24 

 
Correlations 

 kemampuan smash semi daya ledak ot tungkai
Pearson Correlation kemampuan smash semi 1,000 ,427 

 daya ledak ot tungkai ,427 1,000 
Sig. (1-tailed) kemampuan smash semi , ,019 

 daya ledak ot tungkai ,019 , 
N kemampuan smash semi 24 24 

 daya ledak ot tungkai 24 24

 
 
 
 

Variables Entered/Removed 
Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 daya ledak ot tungkai , Enter 
                        a  All requested variables entered. 
                        b  Dependent Variable:  kemampuan smash semi 
 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,427 ,183 ,146 9,2413 
                a  Predictors: (Constant),  daya ledak ot tungkai 
                b  Dependent Variable:  kemampuan smash semi 
 

ANOVA 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

 Regression 420,072 1 420,072 4,919 ,037
 Residual 1878,847 22 85,402   
 Total 2298,919 23   

        a  Predictors: (Constant),  daya ledak ot tungkai 
        b  Dependent Variable:  kemampuan smash semi 
 
 

Coefficients 
  Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients

t Sig. Correlations
 

Model  B Std. Error Beta  Zero-order Partial Part
1 (Constant) 28,630 9,818 2,916 ,008  
 daya ledak ot tungkai ,427 ,193 ,427 2,218 ,037 ,427 ,427 ,427

a  Dependent Variable:  kemampuan smash semi 
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Lampiran 10 
 
Regression 
 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

kemampuan smash semi 49,9988 9,9977 24 
kek ot perut 50,0000 9,9999 24 

 
 
 
 

Correlations 
kemampuan smash 

semi 
kek ot perut 

Pearson Correlation kemampuan smash semi 1,000 ,519 
kek ot perut ,519 1,000 

Sig. (1-tailed) kemampuan smash semi , ,005 
kek ot perut ,005 , 

N kemampuan smash semi 24 24 
kek ot perut 24 24 

 
 

Variables Entered/Removed 
Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 kek ot perut , Enter 
                              a  All requested variables entered. 
                              b  Dependent Variable:  kemampuan smash semi 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,519 ,270 ,236 8,7363 

                a  Predictors: (Constant),  kek ot perut 
                b  Dependent Variable:  kemampuan smash semi 
 
 
 

ANOVA 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 619,826 1 619,826 8,121 ,009
 Residual 1679,093 22 76,322   
 Total 2298,919 23   

        a  Predictors: (Constant),  kek ot perut 
        b  Dependent Variable:  kemampuan smash semi 
 
 



85 

 

 
 

Coefficients 
 Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients

t Sig. Correlations
 

Model B Std. Error Beta  Zero-order Partial Part
1 (Constant) 24,042 9,281 2,590 ,017  
 kek ot perut ,519 ,182 ,519 2,850 ,009 ,519 ,519 ,519

a  Dependent Variable:  kemampuan smash semi 
 

Regression Standardized Residual
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Lampiran 11 
 
Regression 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

kemampuan smash semi 49,9988 9,9977 24 
daya ledak ot tungkai 50,0000 9,9995 24 

kek ot perut 50,0000 9,9999 24 

 
 
 

Correlations 
 kemampuan 

smash semi 
daya ledak ot 

tungkai 
kek ot perut

Pearson Correlation kemampuan smash semi 1,000 ,427 ,519
 daya ledak ot tungkai ,427 1,000 ,529
 kek ot perut ,519 ,529 1,000

Sig. (1-tailed) kemampuan smash semi , ,019 ,005
 daya ledak ot tungkai ,019 , ,004
 kek ot perut ,005 ,004 , 

N kemampuan smash semi 24 24 24 
 daya ledak ot tungkai 24 24 24 

kek ot perut 24 24 24

 
 
 

Variables Entered/Removed 
Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 kek ot perut,  daya ledak ot tungkai , Enter 
                     a  All requested variables entered. 
                     b  Dependent Variable:  kemampuan smash semi 
 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,550 ,302 ,236 8,7412 

              a  Predictors: (Constant),  kek ot perut,  daya ledak ot tungkai 
              b  Dependent Variable:  kemampuan smash semi 
 

 
ANOVA 

Model  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 694,357 2 347,178 4,544 ,023 
 Residual 1604,562 21 76,408  

Total 2298,919 23  
               a  Predictors: (Constant),  kek ot perut,  daya ledak ot tungkai 
               b  Dependent Variable:  kemampuan smash semi 
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Coefficients 

  Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

t Sig. Correlations

Model  B Std. Error Beta  Zero-order Partial Part
1 (Constant) 19,046 10,575 1,801 ,086 
 daya ledak ot tungkai ,212 ,215 ,212 ,988 ,335 ,427 ,211 ,180
 kek ot perut ,407 ,215 ,407 1,895 ,072 ,519 ,382 ,345

a  Dependent Variable:  kemampuan smash semi 
 

Regression Standardized Residual
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Lampiran 12 
 

DOKUMENTASI PENELITIAN  
 

 
 

Gambar 1 : Sampel Penelitian 
 

 
 

Gambar 2 : Pegarahan  
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Gambar 3 : Smash Semi 

 
 

 
Gambar 4 : Smash Semi 

 



90 

 

     Gambar 5 : Vertical Jump 
 

Gambar 6 : Vertical Jump   
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Gambar 7 : Sit-Up 

 
 

 
 

Gambar 8 : Sit-Up 
 


