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Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah ada sumbangan  
power otot tungkai terhadap kemampuan smash normal pada klub bola voli putra 
Porvit Kudus tahun 2009?. 2) Apakah ada sumbangan  power otot perut terhadap 
kemampuan smash normal pada klub bola voli putra Porvit Kudus tahun 2009? 3) 
Apakah ada sumbangan power otot lengan terhadap kemampuan smash normal 
pada klub bola voli putra Porvit Kudus tahun 2009? 4) Apakah ada sumbangan  
power otot tungkai, power otot perut, power otot lengan terhadap kemampuan 
smash normal pada klub bola voli putra Porvit Kudus tahun 2009? 

Populasi penelitian ini adalah anggota klub Bola Voli Putra Porvit Kudus 
tahun 2009 berjumlah 20 orang. Dari populasi 20 diambil keseluruhan dari 
populasi yaitu sebanyak 20 sampel. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi 
dua yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
power otot tungkai, power otot perut dan power otot lengan sedangkan variabel 
terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan smash normal. Selanjutnya data 
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis menggunakan korelasi 
regresi ganda atau multiple regression.. 

Hasil penelitian ini diperoleh hasil power otot tungkai  rata-rata adalah 
102,900, terbesar 122,00, terendah 84,00 dan standar deviasi 11,81. Rata-rata 
power otot perut adalah 46,75, terbesar53,00, terendah 38,00 dan standar deviasi 
4,76. Rata-rata power otot lengan  70,70, terbesar 109, terendah  44,00 dan standar 
deviasi  16,48. Dan rata-rata kemampuan smash normal dengan skor 71,25 nilai 
tertinggi 100, nilai terendah 40 dan standar deviasi 16,92. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan 
power otot tungkai dengan kemampuan smash normal. Ada hubungan power otot 
perut dengan kemampuan smash normal. Ada hubungan power otot lengan 
dengan kemampuan smash normal. Ada hubungan power otot tungkai, power otot 
perut dan power otot lengan dengan kemampuan smash normal pada anggota 
Klub Bola Putra PORVIT Kudus Tahun 2009 Penulis memberikan saran bagi 
pelatih bolavoli, karena power otot tungkai sebagai penentu baiknya kemampuan 
pukulan smash maka kepada pelatih bolavoli, hendaknya memperhatikan 
pebolavoli yang memiliki power otot tungkai yang tinggi sebagai aset yang perlu 
dipoles, sedangkan bagi pebolavoli yang lengannya pendek hendaknya diajarkan 
untuk menutupi kekurangan mereka.  Untuk memperoleh power otot tungkai yang 
lebih tinggi maka perlu dilakukan latihan-latihan yang berhubungan dengan power 
otot tungkai, seperti dengan melakukan latihan push up, set up, dan latihan lainnya 
yang berhubungan dengan Power Otot Perut secara rutin.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

  

1.1  Alasan Pemilihan Judul  

Perkembangan olahraga bola voli di Indonesia pada masa globalisasi 

dewasa ini sangat pesat, banyak klub baru bermunculan serta semakin semaraknya 

turnamen di tingkat pelajar, mahasiswa, dan antar klub berskala daerah maupun 

nasional. 

M. Sajoto (1995:1) mengatakan bahwa sejalan dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dalam bidang olahraga juga mengalami 

perkembangan yang cepat. Yang lebih mencolok adalah adanya keterkaitan antara 

satu bidang pengetahuan dengan yang lain. Sehingga suatu masalah menjadi 

komplek, karena dijelaskan melalui tinjauan dari berbagai sudut pengetahuan 

yang terkait dan saling menunjang. 

Manusia dalam melaksanakan olahraga mempunyai tujuan yang berbeda, 

hal ini karena sesuai tujuan yang diinginkan. Menurut M. Sajoto (1995:1) ada 

empat dasar atau alasan mengapa orang melakukan kegiatan olahraga, yaitu (1) 

Kegiatan olahraga untuk rekreasi, yaitu olahraga untuk pengisi waktu luang; (2) 

Kegiatan olahraga untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti olahraga di sekolah 

yang diasuh oleh guru olahraga. Olahraga yang dilakukan di sekolah adalah 

formal dengan tujuan adalah mencapai sasaran pendidikan nasional. Kegiatan 

olahraga ini tercantum dalam kurikulum sekolah dan disajikan dengan mengacu 

pada tujuan pembelajaran khusus yang cukup jelas; (3) Kegiatan olahraga untuk 



2 

 

penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit. Olahraga yang semacam ini 

dinamakan olahraga rehabilitasi; dan (4) Kegiatan olahraga untuk prestasi yang 

setinggi-tingginya. 

Permainan bola voli merupakan salah satu cabang olahraga yang digemari 

oleh semua lapisan masyarakat, baik remaja maupun dewasa. Selain itu permainan 

bola voli juga dapat melatih seluruh fungsi tubuh disamping melatih kerja 

kelompok. Berbagai segi positif dari permainan ini yaitu ukuran lapangan relatif 

kecil, jumlah pemain cukup banyak, perlengkapan alat permainan sederhana dan 

menimbulkan kegembiraan bagi yang memainkannya. Selain itu permainan bola 

voli dapat dilakukan di lapangan terbuka maupun tertutup. 

Olahraga bola voli pada saat ini bukan hanya olahraga rekreasi, tetapi sudah 

merupakan olahraga prestasi, seperti yang dikatakan Suharno H.P. (1986:1) 

bahwa bola voli pada abad ke-20 ini tidak hanya merupakan olahraga rekreasi lagi 

melainkan menjadi olahrag prestasi sehingga menuntut prestasi yang setinggi-

tingginya. 

Adanya tuntutan prestasi yang tinggi dan semakin berkembangnya 

permainan bola voli maka secara otomatis teknik dan taktik ikut mengalami 

perkembangan, dan perlu dicari latihan yang efektif dan efisien. Terutama untuk 

memilih dan menentukan metode yang baik, sehingga dengan penguasaan teknik 

dasar yang sempurna prestasi yang diharapkan akan tercapai. 

Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) sebagai induk organisasi 

Bola Voli di Indonesia dalam rangka memajukan pembinaan prestasi selalu 

berusaha memajukan bola voli dengan cara mengadakan kompetisi atau 


