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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.  

 


