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SARI 

Ismono. 2009. “Hubungan Kekuatan Otot, Panjang Lengan Dan Daya 
Ledak Otot Tungkai Terhadap Hasil Smash Normal Dalam Permainan Bola Voli 
Pada Atlet Klub IVOKAS Kabupaten Semarang Tahun 2009’. Fakultas Ilmu 
Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang.  
 
Kata kunci :  Kekuatan Otot Lengan, Panjang Lengan, Daya Ledak Otot 

Tungkai, Hasil Smash Normal 
 

Saat ini permainan bola voli sudah berkembang menjadi salah satu cabang 
olahraga yang sangat digemari dan menurut para ahli tercatat sebagai olahraga 
yang menempati urutan ke dua yang paling digemari di dunia. Kalau pemain 
hendak memenangkan pertandingan voli, maka mau tak mau mercka harus 
menguasai smash Smash merupakan suatu keahlian yang . esensial cara yang 
termudah untuk mernenangkan angka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
apakah ada hubungan antara kekuatan otot lengan , panjang lengan dan  daya 
ledak otot tungkai dengan hasil smash normal  bola voli pada Tim Putra IVOKAS 
Kabupaten Semarang secara parsial dan simultan? Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot lengan , panjang lengan dan  
daya ledak otot tungkai dengan hasil smash normal  bola voli pada Tim Putra 
IVOKAS Kabupaten Semarang secara parsial dan simultan. 

Populasi penelitian ini adalah Tim putra  IVOKAS kabupaten Semarang. 
Sample yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 14 pemain. Variabel dalam 
penelitian ini terdiri dari variabel bebas (kekuatan otot lengan, panjang lengan dan 
daya ledak otot tungkai) serta variabel terikat (hasil smash normal). Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelas product moment. 

 Hasil penelitian menunjukkan besar rhitung secara parsial (terpisah) untuk 
kekuatan otot lengan sebesar 0,601, panjang lengan sebesar 0,610, daya ledak otot 
tungkai sebesar 0,559. Sedangkan secara simultan (bersama-sama) diperoleh nilai 
rhitung  sebesar 0,737. Hasil tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan rtabel  
sebesar 0,532 sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan 
antara kekuatan otot lengan , panjang lengan dan  daya ledak otot tungkai dengan 
hasil smash normal  bola voli pada Tim Putra IVOKAS Kabupaten Semarang 
secara parsial dan simultan. 

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil 
penelitian antara lain untuk meningkatkan kemampuan pemain dalam melakukan 
smash normal, hendaknya pelatih memberikan porsi latihan fisik terutama terkait 
dengan kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai. Hal ini didasarkan atas 
hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan diantara 
kedua variabel tersebut. Selain latihan fisik diperlukan kedisiplinan dari pemain 
dalam mengikuti semua instruksi pelatih serta kontinuitas dalam berlatih pemain 
juga harus diperlukan. Artinya pemain tidak hanya bersungguh-sungguh dalam 
latihan jika menjelang turnamen atau pertandingan saja melainkan dilakukan 
secara serius dari waktu ke waktu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan pemilihan judul 

Permainan bola voli merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang 

dimainkan oleh dua tim, dimana setiap timnya beranggotakan dua sampai enam 

pemain dalam suatu lapangan yang berukuran 30 kaki persegi ( 9 meter persegi ) 

bagi setiap tim, dan kedua tim dibatasi dengan net. 

Pada awalnya ide dasar permainan bola voli adalah memasukkan bola ke 

daerah lawan dengan melewati net dan berusaha memenangkan suatu permainan 

dengan mematikan bola itu ke daerah lawan. (M. Yunus, 1992: 1) 

Tujuan utama dari permainan ini adalah memukul bola kearah bidang 

lapangan lawan sedemikian rupa sehingga lawan tidak dapat mengembalikan bola. 

Hal ini biasanya dapat dicapai lewat kombinasi tiga sentuhan yang terdiri dari 

operan lengan depan kepada pengumpan yang selanjutnya diberikan kepada 

penyerang dan sebuah spike yang diarahkan ke bidang lapangan lawan. (Barbara 

La Viera & Jill Bonnie Jill Fergusson, 2000 : 2). 

Sebagai aturan dasar, bola voli boleh dipantulkan dengan bagian badan, 

dari pinggang ke atas. Pada dasarnya permainan ini merupakan permainan tim 

atau beregu meskipun sekarang sudah mulai dikembangkan permainan voli dua 

lawan dua atau satu lawan satu yang lebih mengarah pada tujuan rekreasi seperti 

voli pantai yang berkembang akhir-akhir ini. (M. Yunus, 1992: 1) 
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Saat ini permainan bola voli sudah berkembang menjadi salah satu cabang 

olahraga yang sangat digemari dan menurut para ahli tercatat sebagai olahraga 

yang menempati urutan ke dua yang paling digemari di dunia. Permainan ini bisa 

dilakukan oleh semua kalangan masyarakat, mulai dan anak-anak sampai orang 

tua, laki-laki maupun perempuan, masyarakat kota sampai masyarakat desa. 

Salah satu teknik yang sangat menentukan diantaranya ialah teknik smash. 

Teknik smash  merupakan salah satu teknik dasar yang sangat penting dan harus 

dikuasai oleh pemain bola voli. Pada mulanya pukulan smash  merupakan pukulan 

serangan untuk mematikan suatu permainan. Seiring dengan kemajuan permainan 

dan ditinjau dan segi taktik, teknik smash merupakan suatu serangan dan suatu 

regu atau tim untuk meraih kemenangan. (M. Yunus, 1992 : 69). 

Kalau pemain hendak memenangkan pertandingan volley, maka mau tak 

mau mereka harus menguasai smash Smash merupakan suatu keahlian yang . 

esensial cara yang termudah untuk mernenangkan angka. 

Seorang pemain yang pandai smash, atau dengan istilah asing. disebut 

"smasher" harus memiliki kegesitan, pandai melompat dan rnempunyai 

kemampuan memukul bola sekeras mungkin. pemain yang memiliki keahlian ini 

dapat digolongkan pemain penyerang yang baik. 

Menurut Dieter Beutelstahl (1986 : 23) ada empat jenis smash: 

a. Frontal smash   : Smash depan. 

b. Frontal smash dengan twist. : Smash depan dengan air 

c. Smash dari pergelangan tangan mutar. 

d. Dump : Smash Pura-pura. 
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Menurut Dieter Beutelstahl (1986 : 21) ada empat tahap gerakan smash : 

Tahap pertama : Run-up : Lari menghampiri. 

Tahap kedua  : Take-off : Melompat. 

Tahap ketiga : Hit : Memukul. 

Tahap keempat  : Landing : Mendarat. 

Selanjutnya, bilamana perlu kita akan mempergunakan istilah asingnya, 

untuk menghindari salah pengertian. 

Sekwensi Gerakan 

Tahap pertama: Run-tip : Lari menghampiri. ini tergantung dari jenis bola 

dan jatuhnya bola. Kita mulai lari menghampiri kira-kira pada jarak 2.5 sampai 4 

meter dari jatuhnya bola, Kedua melangkah terakhirlah yang paling menentukan. 

Pada waktu kita take off (mulai melompat), kita hatus memperhatikan baik-baik 

kedudukan kaki. Kaki yang akan take off harus berada di tanah lebih dahulu, dan 

kaki yang lain menyusul di sebelahnya. Karena itu kadangkala kita harus merubah 

lebih dahulu langkah kita sebelum melakukan dua langkah terakhir itu. Arah yang 

diambil harus diatur sedemikian rupa, schingga pemain akan berada di belakang 

bola pada saat ia akan take.off. Dengan. kata lain. tubuhnya pada saat itu berada 

pada posisi ntenghadap net lengan-lengan yang menjulur kedepan diayunkan 

kebelakang dan keatas sesudah langkah pertama, kemudian, diayunkan kedepan 

sedemikiaa rupa sehingga pada saat pemain take off kedua lengan itu tergantung 

kebawah di depan tubuh pemain (Dieter Beutelstahl, 1986 : 23). 

 



4 

 

Tahap kedua: Take-off: Melompat. Pergerakan harus berlangsung dengan 

lancar dan kontinu, tanpa terputus-putus. Pada waktu take-off, kedua lengan yang 

menjulur harus digerakkan keatas. Bersamaan dengan itu tubuh diluruskan. Kaki 

yang dipakai untuk melompat inilah yang memberikan kekuatan pada take-off 

tersebut. Lengan yang dipakai untuk memukul, juga sisi tubuh bagian tersebut 

diputar sedikit sehingga menjauhi bola. Punggung agak memburgkuk dan lengan 

pemukul ditekuk sedikit. Lengan yang lain tetap dipertahankan setinggi kepala. 

Lengan inilah yang mengatur keseimbangan secara keseluruhan (Dieter 

Beutelstahl, 1986 : 24). 

Tahap ketiga: Hit : Memukul sesuai dengan jenis smash yang ada. Cara 

memukulpun berbeda (Dieter Beutelstahl, 1986 : 24).  

Mengacu pada hal di atas seharusnya, suatu tim harus memiliki satu smash 

andalan yang paling efektif bagi mereka. Karena sistem penilaian yang dilakukan 

adalah sistem rally point maka, suatu kesalahan sekecil apapun akan 

menguntungkan bagi tim lawan. Dengan penguasaan salah satu smash  andalaan, 

pemain bola voli dapat mengarahkan bola sesuai dengan keinginannya dan hasil 

smash yang dilakukan pun tingkat keefektifannya lebih tinggi. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil judul : “Hubungan 

antara kekuatan otot, panjang lengan  dan daya ledak otot tungkai  terhadap hasil 

smash normal pada permainan bola voli di IVOKAS Kabupaten Semarang tahun 

2009” 
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1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang dan alasan memilih judul tersebut, maka 

permasalahannya penelitian yang dimunculkan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan antara kekuatan otot lengan dengan hasil smash normal 

bola voli pada Tim Putra IVOKAS Kabupaten Semarang? 

2. Apakah ada hubungan antara panjang lengan dengan.hasil smash normal bola 

voli, pada Tim Putra IVOKAS Kabupaten Semarang? 

3. Apakah ada hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan hasil smash 

normal bola voli pada Tim Putra IVOKAS Kabupaten Semarang? 

4. Apakah ada hubungan antara kekuatan otot lengan , panjang lengan dan  daya 

ledak otot tungkai dengan hasil smash normal  bola voli pada Tim Putra 

IVOKAS Kabupaten Semarang? 

5. Berapa besar sumbangan masing-masing variabel terhadap hasil smash normal 

bola voli  pada Tim Putra IVOKAS Kabupaten Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Masalah yang diteliti ini mernpunyai tujuan untuk mencari dan mengetahui: 

1. Hubungan antara kekuatan otot lengan dengan hasil smash normal smash 

normal bola voli pada Tim Putra IVOKAS Kabupaten Semarang. 

2. Hubungan antara panjang lengan dengan hasil smash normal bola voli pada 

Tim Putra IVOKAS Kabupaten Semarang. 

3. Hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan hasil smash normal bola 

voli pada Tim Putra IVOKAS Kabupaten Semarang.  
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4. Hubungan antara kekuatan otot lengan , panjang lengan dan  daya ledak otot 

tungkai dengan hasil smash normal  bola voli pada Tim Putra IVOKAS 

Kabupaten Semarang? 

5. Seberapa besar sumbangan masing-masing variabel terhadap smash normal 

bola voli pada Tim Putra IVOKAS Kabupaten Semarang. 

 

1.4 Penegasan Ist1lah 

Untuk menghindari agar persoalan yang dibicarakan dalam penelitian ini 

tidak menyimpang dari tujuan semula dan supaya didalam penelitian tidak terjadi 

salah penafsiran istilah yang digunakan, maka perlu adanya penegasan istilah 

yang meliputi: 

1. Hubungan 

Hubungan adalah keadaan berhubungan atau sangkut paut Depdiknas 

2005:378). Pendapat lain penelitian korelasi bertujuan untuk menentukan 

ada tidaknya hubungan dan apabila ada seberapa eratnya hubungan serta 

berarti atau tidak hubungan itu (Suharsimi Arikunto, 2002:139) 

Yang dimaksud hubungan dalam penelitian ini adalah hubungan 

antara kekuatan otot lengan dan panjang lengan terhadap hasil smash normal 

bola voli pada Tim Putra IVOKAS Kabupaten Semarang. 

2. Kekuatan otot lengan 

Kekuatan diartikan komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu 

bekerja (M. Sajoto, 1995:8), maka kekuatan otot lengan dapat diartikan 
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sebagai kemampuan otot lengan untuk berkontraksi secara maksimal 

terhadap suatu tahan. Kekuatan otot lengan yang diukur dengan push and 

pull dynamometer yang satuannya kilogram.  

 

3. Panjang Lengan 

Panjang lengan adalah ukuran keseluruhan dari ujung jari sampai ke 

bahu (Depdiknas 2005:527).Panjang lengan yaitu dari acromion sampai 

dactylion, Panjang lengan dalam penelitian ini adalah panjang lengan 

sebelah kanan dalam keadan lurus ke bawah.   

Panjang lengan sangat penting ketika seorang atlet melakukan 

gerakan yang mengendalikan tangan guna mendapatkan hasil yang terbaik, 

karena panjang lengan sangat berpengaruh terhadap aktifitas yang 

mengandalkan gerakan lengan, apalagi seorang pemain bola voli untuk 

melakukan smesh normal,pasti mengandalkan panjang lengan guna 

menghasilkan jangkauan yang lebih panjang guna mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

4. Daya Ledak Otot Tungkai. 

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

seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tungkai adalah anggota gerak 

bawah yang terdiri dari : femoris (tulang paha), patela (tulang paha), tibia 

(tulang kering), tarsalia (tulang pergelangan kaki), metatarsus (telapak 

kaki), falang (tulang jari kaki). (Syaifuddin, 1997 : 34). 
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5. Hasil 

Hasil berarti suatu yang diadakan (dibuat, dijadaikan, dan sebagainya) 

oleh usaha, dan yang dapat diartikan juga dengan berhasil 

(Depdiknas,2005;391) 

Hasil disini adalah keberhasilan dalam memasukan bola kearah 

sasaran yang telah ditentukan. 

6. Smash  

Smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan dalam usaha                        

mencapai kemenangan. Untuk mencapai keberhasilan yang gemilang dalam 

melakukan smash ini perlukan raihan yang tinggi dan kemarnpuan meloncat 

yang tinggi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan : 

1. Merupakan sumbangan yang berarti bagi pembina olahraga, maupun 

pelatih untuk meningkatkan prestasi atlet, terutama dalam pemilihan 

latihan smash normal yang efektif dan efisien dalam belajar smash normal 

pada permaianan bola voli pada umumnya. 

2. Dari hasil tersebut dapat menjadi bahan masukan guru pendidikan jasmani 

dan pelatih pada umumnya. 

3. Dapat menjadi bahan perbandingan bagi yang berminat untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Bola Voli 

Bola voli merupakan permainan di atas lapangan persegi empat yang 

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

tengah-tengahnya dipasang jaring/jala yang panjangnya 900 cm, terbentang kuat 

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

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

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

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

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

Permainan bola voli merupakan cabang olahraga yang dapat dimainkan oleh 

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

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

dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, dari anak-anak sampa orang dewasa, 

laki-laki maupun perempuan, baik masyarakat kota sampai pada masyarakat desa. 

Bola voli menjadi cabang olahraga permainan yang sangat menyenangkan 

karena dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi yang mungkin timbul di 

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

voli pantai dengan jumlah pemain masing-masing tim 2 orang dan permainan 
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dengan jumlah 6 orang yang biasa digunakan. Bola voli dapat dimainkan dan 

dinikmati berbagai usia dan tingkat hasil. 

Sebagai olahraga yang sering dipertandingkan, bola voli dapat dimainkan di 

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

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

dengan bola voli pantai. 

Pada awalnya ide dasar permainan bola voli adalah memasukan bola ke 

daerah lawan melewati suatu rintangan berupa tali atau net dan berusaha 

memenangkan permainan dengan mematikan bola itu di daerah lawan. Memvoli 

artinya memainkan/memantulkan bola sebelum bola jatuh atau menyentuh lantai. 

Guna meningkatkan hasil atlet bola voli perlu ditingkatkan unsur-unsur 

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

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

: 6) bahwa faktor-faktor pendukung untuk mempercepat tercapainya tujuan 

permainan bola voli antara lain sebagai berikut, faktor endogen pemain yang 

terdiri dari : (1) kesehatan fisik dan mental yang baik, terutama tidak berpenyakit 

jantung, paru-paru, syaraf dan jiwa, (2) bentuk tubuh sesuai cabang olahraga yang 

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

bakat untuk bermain bola voli meliputi hasil fisik, cepat dipelajari teknik-teknik 

dan taktik, (4) dimiliki potensi sikap mental yang baik antara lain sosial, disiplin, 

berkemauan keras, kreatif, tekun dan bertanggung jawab. 

Peraturan permainan bola voli yang digunakan adalah sesuai dengan 

peraturan internasional yang disusun oleh Rolex pengurus pusat, PBVSI edisi 
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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 pantulan untuk dikembalikan 

bola itu (kecuali dalam perkenaan bendungan. Bola dinyatakan dalam permainan 

dengan satu rally, pukulan bola oleh sever melewati di atas net daerah lawan. 

Permainan bola voli di udara (rally) berlangsung secara teratur sampai bola 

tersebut tersentuh lantai atau bola keluar atau satu regu mengembalikan bola 

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

permainan diperoleh satu angka, hingga salah satu regu menang dalam 

pertandingan dengan terlebih dahulu dikumpulkan meinimal dua puluh lima angka 

dan untuk set penentuan lima belas angka.  

1. Pengertian Permainan Bola voli 

Permainan bola voli adalah cabang olahraga beregu yang dimainkan oleh 

dua team, masing-masing team terdiri dari 6 orang yang dipisahkan oleh jaring 

net. Masing-masing team berhak memainkan bola sampai tiga kali sentuhan, 

untuk mengembalikan ke daerah lawan. Seorang pemain tidak diperbolehkan 

memainkan bola dua kali berturut-turut. Sentuhan bola yang hanya sekejap saja 

harus sudah cukup untuk mencegah jatuhnya ke tanah, dan bola harus diteruskan 

pada rekan seregu, atau dipantulkan ke daerah lawan sehingga menguntungkan 

regu sendiri. 
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Menurut Suharno HP (1984:10), bahwa untuk dapat bermain bola voli 

faktor-faktor fisik yang mempengaruhi adalah: (a.) Daya Ledak (power), berguna 

untuk meloncat dan mencambuk bola dalam smash, block, dan lain-lain. (b) 

kecepatan bereaksi (speed of rection), berguna untuk kecepatan reaksi gerakan 

setelah ada rangsang bola dari lawan. (c). stamina, kemampuan daya tahan tinggi 

untuk menjalankan permainan bola voli dengan tempo tinggi, frekwensi tinggi, 

tenaga tinggi dan produktif dalam waktu yang tertentu. (d). Kelincahan (Agility). 

untuk merubah arah dalam pengambilan posisi badan saat bermain. (e). 

kelentukan sendi-sendi (flexibility), agar kelihatan luwes gerakan-gerakannya 

sehingga timbul seni gerak dalam bermain bola voli. Koordinasi gerakan, 

ketepatan, keseimbangan adalah unsur-unsur yang perlu penjagaan dan 

peningkatan bagi pemain bola voli. 

2. Teknik Dasar Permaianan Bola Voli 

Agar permainan bola voli berjalan dengan baik, lancar, teratur serta enak 

ditonton, maka para pemain dituntut untuk menguasai unsur-unsur dasar 

permainan yaitu teknik dasar permainan bola voli. 

Seperti yang dikatakan oleh Suharno HP. (1979:11), bahwa : “teknik dasar 

bola voli harus betul-betul dikuasai terlebih dahulu guna dapat mengembangkan 

mutu prestasi permainan bola voli dan penguasaan teknik dasar permainan bola 

voli. Salah satu unsur yang ikut menentukan menang atau kalahnya suatu regu 

didalam suatu pertandingan disamping unsur-unsur kondisi fisik, taktik dan 

mental adalah servis”. 
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Agar dapat bermain bola voli dengan kecakapan yang tinggi, teknik dasar 

ini erat berhubungan dengan gerak fisik, taktik dan mental. Sehingga dengan 

penguasaan teknik dasan permainan bola voli tersebut, nantinya dapat bermain 

bola voli secara baik dan dapat disusun suatu regu yang tangguh untuk 

menghadapi suatu pertandingan-pertandingan tertentu. 

Menurut M. Yunus (1992:5), teknik dasar permainan bola voli adalah servis, 

passing atas, passing bawah, set-up, smash dan block. 

a. Servis 

Menurut Suharno HP (1981:40), servis adalah tanda dimulainya suatu 

pertandingan dan juga suatu serangan pertama bagi regu yang melakukan 

servis. 

b. Passing 

Menurut M. Yunus (1992:19), passing adalah merupakan bola kepada 

teman sendiri dalam satu regu dengan suatu teknik tertentu, sebagai langkah 

awal untuk menyusun pola serangan kepada regu lawan. 

c. Umpan 

Menurut Suharno HP (1981:57), umpan adalah sajian bola yang 

diberikan kepada teman seregunya dengan harapan bola tersebut dipergunakan 

untuk penyerangan kepada lawan untuk mencapai kemenangan. 

d. Smash 

Menurut Suharno HP (1979:34), smash adalah bola dipukul ke bawah 

sehingga bola akan bergerak dengan cepat dan menukik melewati atas jarring 

menuju lapangan lawan dan akan sulit diterima oleh lawan. 
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e. Bendungan 

Menurut Suharno HP (1979:30) bendungan adalah daya upaya bagi 

pemain depan untuk menahan bola didekat jaring setelah bola dipukul oleh 

lawan. 

Teknik dasar dari permainan bola voli adalah teknik yang dijadikan dasar 

dari permainan bola voli. Penguasaan teknik dasar yang baik maka akan 

didapatkan suatu regu baik dalam bertahan maupun menyerang. 

3. Pengertian smash (spiker) 

Smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan dalam usaha 

mencapai kemenangan. Untuk mencapai keberhasilan yang gemilang dalam 

melakukan smash ini perlukan raihan yang tinggi dan kemarnpuan meloncat yang 

tinggi. 

Smash merupakan suatu teknik yang mempunyai gerakan yang komplek 

yang terdiri : 

a. Langkah awalan 

b. Tolakan untuk meloncal 

c. Memuku1 bola saat melayang di udara 

d. Saat mendarat kembali setelah memukul bola 

Proses gerakan keseluruhan dalam smash dapat diuraikan scbagai berikut: 

dengan pemukul menggunakan tangan kanan dan smash dari daerah posisi empat.  

a. Sikap permulaan 

Berdiri serong lebih kurang 45 derajat dengan jarak 3 sampai 4 in. dan net. 
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b. Gerak Pelaksanaan 

Langkah kaki kiri kc depan dengan langkah biasa, kemudian diikuti 

dengan langkah kaki  kanan yang panjang, diikuti dengan segera oleh kaki kiri 

yang diletakkan di sampingi kanan (ujung kaki kiri sedikit di depan kaki 

kanan), sambil menekuk lutut rendah, kedua lcngan berada di belakang badan, 

sergera melakukan tolakan sambil mengayunkan tangan ke depan alas. Pada 

saat loncatan tertinggi, segera meraih dan memukul bola setinggi-tingginya di 

alas net. 

c. Gerak lanjutan  

Menjaga keseinbangan badan agar tidak menyentuh dan menabrak net 

dan mendarat kembali dengan menumpu pada dua kaki sambil mengoper dan 

mengambil sikap siap normal.  

Smash Menurut Macamnya Umpan 

Smash Normal (Open Spike) 

 Sikap permulaan, Gerak pelaksanaan dan Gerak lanjutan sama derngan 

proses proses smash pada umumnya. 

Ciri-ciri khusus pada smash normal adalah 

a. Lambungan (umpan) bola cukup tinggi, mcncapai 3 m. kc atas. 

b.  Jarak lintasan bola diumpankankan bcrkisar antara 20 sampai 50 cm. dari net.   

c. Titik jatuhnya bola yang diumpankan bcrada disckitar dacrah tcngah antara 

pengumpan dan smasher yang diukur dari garis proyeksi smasher terhadap net  

d. Langkah awalan dimulai setelah bola lepas dari lengan pengumpan dwengan. 

pandangan berkonsentrasi jalannya bola. 

e. Mcraih dan mcmukul bola setinggi-tingginya di alas net.(M. Yunus, 

1992;108) 



16 

 

Pukulan smesh 

a. Semua usaha untuk mengarahkan bola Iangsung ke arah lawan kecuali servis 

dan blok, adalah pukulan serang. 

b. Selama melakukan pukulan serang diperkenankan mentip, asal saja bola 

terpukul dengan baik dan tidak tertangkap atau terlempar. 

c. Suatu pukulan serang telah sempurna pada saat bola secara keseluruhan telah 

melewati bidang tegak lurus dari net atau menyentuh pemain lawan. 

Batasan dalam melakukan pukulan smesh  

a. Pemain baris depan dapat melakukan pukulan serang yang sempurna pada 

setiap ketinggian, asalkan pada saat kontak dengan bola dilakukan pada daerah  

lapangannya sendiri  

b. Pemain baris belakang dapat melakukan pukulan serang yang sempuma pada 

setiap ketinggian dibelakang daerah depan, pada saat melakukan tolakan untuk 

meloncat, salah satu atau kedua kaki pemain tidak boleh menyentuh atau 

melewati garis serang; setelah melakukan pukulan, pemain dapat mendarat di 

daerah depan. 

c. Pemain baris belakang dapat melakukan pukulan serang dari daerah depan, 

asalkan pada saat kontak dengan bola, secara keseluruhan bola tidak lebih 

tinggi dari ketinggian net. 

d. Tidak seorangpun diizinkan melakukan pukulan seraca terhadap servis lawan, 

pada saat bola didaerah depat dan keseluruhan bola lebih tinggi daripada 

ketinggian net. Lihat Peraturan 

Pukulan smesh yang salah 

a. Seorang pemain memukul bola di daerah permainan lawan. 

b. Seorang pemain memukul bola "keluar". 
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c. Seorang pemain baris belakang melakukan pukulan serang dari daerah depan, 

pada saat memukul bola, keseluruhan bola lebih tinggi dari ketinggian net. 

d. Seorang pemain melakukan pukulan serang atas servis pada saat bola di 

daerah depan dan keseluruhan bola lebih tinggi daripada ketinggian net. 

e. Seorang Libero melakukan sebuah pukulan serang, pada saat memukul, 

keseluruhan bola lebih tinggi daripada ketinggian net. 

f. Seorang pemain melakukan pukulan serang dengan bola lebih tinggi dari 

ketinggian net, sedangkan bola berasal dari Libero yang menggunakan pass 

atas dengan jari jari dari daerah depan. (Peraturan Permainan Bolavoli, tahun 

2005;36). 

 

2.2 Kekuatan Otot Lengan 

Kaitannya dalam pelaksanaan smash normal, kekuatan otot lengan memiliki 

peran untuk memberikan tenaga sewaktu mengayunkan lengan guna memukul 

bola yang sekeras-kerasnya. Beutelstahl (1984:24) 

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

mengatasi tekanan atau beban dalam aktifitas.kekuatan juga diartikan komponen 

kondisi fisik seseorang tentang hasilnya dalam memoergunakan kaekuatan otot 

untuk menerima beban sewaktu bekerja (M. Sajoto,1995;8) 

Untuk mencapai prestasi yang maksimal, seorang atlet harus memiliki 

beberapa faktor penting yang dapat menunjang tercapainya prestasi maksimal. 

Otot merupakan salah satu penunjang bagi seorang atlet untuk dapat mencapai 

prestasi maksimal. Otot akan berkontraksi lebih kuat apabila diberikan beban yang 

lebih berat (sampai pada suatu batas maksimum). 
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Apabila otot digunakan kekuatan otot lengan pada renang gaya bebas 

berbeda-beda, hal ini tergantung pada besar maupun panjang otot. Kekuatan otot 

lengan merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi prestasi bola voli. 

Pada olahraga yang menggunakan otot lengan seperti renang, kekuatan otot 

lengan ini penting sekali, karena tidak mungkin seorang perenang dapat 

berprestasi tanpa menggunakan lengannya. Panjang lengan merupakan salah satu 

faktor dalam pembinaan prestasi. (M. Sajoto, 1995:1 1-13). 

Otot lengan yang terlibat dalam servis atas bola voli yaitu otot trisep, otot 

bisep, otot broakialis, otot brakioradialis, otot pranatorteres, otot fleksorkarpi 

radialis, otot paimaris longus, otot fleksor pretina kulum, otot fleksorkalpiulnaris, 

otot ekstensor, dan abdiktor ibu jari, otot ekstensor oligitorium, otot ekstensor 

carpi radialis longus, otot anconcus, otot brankhioradialis, otot deltoid. Secara 

fisiologi sistem kerja otot menurut Soekarman (1987 : 31) dapat digolongkan 

menjadi tiga katagori yaitu : 

a. Kontraksi Isotonik 

Kontraksi isotonik, yakni suatu kotraksi dimana otot bekerja mengalami 

pemandekan dari panjang asal. Pada proses pemandekan kecepatannya tidak 

konstan dengan menanggung beban yang besarnya tidak proporsional dengan 

kekuatannya. Secara mikro peristiwa isotonik yang terjadi didalam sacromoere. 

Sacromere adalah adanya tarikan aktin oleh kepala myosin yang berulang kali dari 

troponim satu ke troponim berikutnya. Efek dan tarikan yang berulang-ulang 

mengakibatkan serkomere mengalami pemandekan. Respon kekuatan kontraksi 

kekuatan kontraksi isotonik sangat tergantung pada besar beban yang 

ditanggungnya. Bila beban ditanggung ringan atau lebih dari kekuatan maksimum 

otot, maka hanya beberapa fasciculus saja yang bekerja, sebaliknya bila beban 
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yang ditanggung berat atau sebesar kekuatan maksimum otot, maka seluruh 

fasciculus dan otot tersebut akan dikerahkan (Soekarman 1987 : 31). 

b. Kontraksi Isometrik 

Kontraksi isometrik, yakni suatu kontraksi dimana otot tidak mengalami 

perubahan panjang otot. Cara mikro peristiwa yang terjadi didalam sarkomere, 

kepala myosin menarik atin tanpa terjadi pemindahan dari toponim satu ke 

troponim lain, atau tidak terjadi sliding mechanism. Efek dan mekanisme ini 

setiap sarcomere tidak berubah panjangnya. Besamya kontraksi isometrik sangat 

tergantung pada besar beban yang ditanggungnya. Bila beban yang ditanggung 

lebih kecil atau ringan dari kekuatan maksimum maka hanya beberapa fusciculus 

saja yang bekerja. Sebaiknya bila beban yang ditanggung berat atau besar 

kekuatan maksimum otot maka seluruh fusciculus dari otot tersebut akan 

dikerahkan. Jika kita ingat kembali susunan myosin dan aktin di dalam 

sancomere, kekuatan kontraksi sangat tergantung jumlah kepala myosin menanik 

acektine. Dan kita ingat bahwa jumlah kepala myosin yang berpasangan dengan 

aktin dipengaruhi panjang sarcomere. Atas dasar teori ini maka latihan isometrik 

harus di lakukan pada sudut lintas gerak (Soekarman, 1987 : 32). 

c. Latihan Isokinetik 

Latihan isokinetik adalah pola latihan yang mengikuti kaidah kontraksi 

isokinetik yakni suatu kontraski dimana otot bekerja dengan kecepatan konstan 

dengan menanggung beban yang besarnya cara proposional dengan kekuatannya. 

Untuk dapat melakukan latihan dengan model isokinetik harus memiliki alat 

latihan yang dapat mengatur pembebanan berubah-ubah. Latihan kekuatan 

isokinetik ditiap sudut lintasan merupakan modifikasi yang serupa dengan 

isokinetik, namun hal ini tentu saja tidak mencapai tujuan yang diinginkan.. Sebab 
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isokinetik training menuntut otot untuk kerja secara dinamis dengan kecepatan 

konstan. Secara fisiologis tujuan pokok dari latihan adalah membangun sumber 

energi yang diperlukan oleh otot. Karena sumber energi untuk kontraksi otot 

adalah aerobik dan anerobik maka kedua sumber energi yang dibangun 

(Soekarman, 1987 : 32). 

Menurut El Fox dalam M. Sajoto (1995 : 30) menyatakan bahwa program 

latihan memakai beban hendkanya berpedoman pada empat prinsip latihan dasar 

berikut: 

a. Prinsip Overload 

Dengan berprinisp pada overload ini, maka kelompok-kelompok otot akan 

berkembang kekuatannya secara efektif. Penggunaan beban secara overload akan 

merangsang penyesuaian fisiologis dalam tubuh yang mendorong meningkatnya 

kekuatan otot. 

b. Prinsip penggunaan beban secara progresif 

Sejak otot yang menerima beban berlebihan (overloaded), kekuatannya 

menjadi bertambah dengan program latihan weight training. Bila kekuatan sudah 

bertambah dan program latihan berikutnya dilakukan dengan beban yang tetap 

atau sama, maka tidak lagi dapat menambah kekuatan. Oleh karena itu perlu 

penambahan beban. Penambahan beban dilakukan otot yang sedang dilatih belum 

merasakan letih pada suatu set dengan repetisi yang ditentukan. Prinsip 

penambahan beban demikian disebut prinsip penggunan beban secara progresif. 

c. Prinsip pengaturan latihan 

Latihan berbeban hendaknya diatur sedemikian rupa, sehingga kelompok 

otot-otot besar dulu yang dilatih, sebelum otot yang lebih kecil. Hal ini 

dilaksanakan agar kelompok otot kecil tidak akan mengalami kelelahan lebih 
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dulu. Di samping itu agar overload mengena benar pada kelompok otot besar, 

maka kelompok inilah yang harus mendapat giliran berlatih terlebih dahulu. 

Misalnya otot kaki dan pinggul yang lebih besar diberikan letihan lebih dulu, 

daripada otot-otot lengan yang lebih kecil.   

 

2.3 Panjang Lengan 

Aspek biologis yang berupa struktur dan postur adalah salah satu penentu 

pencapaian kemampuan olahraga (M. Sajoto, 1995:2). Pemain bola voli yang baik 

harus dimiliki antara lain anatomis yang baik, tinggi badan 180 cm ke atas untuk 

putera dan 160 cm ke atas untuk puteri (Suharno HP, 1984:8).  

Penjelasan di atas mempunyai pemikiran bahwa ukuran lengan 

seseorang menyesuaikan keadaan tinggi badan. Semakin badannya bertambah 

tinggi, maka ukuran lengan akan bertambah pula (M Yunus, 1992:12). Tangan 

panjang ramping tetapi harus dimiliki daya ledak tinggi untuk pukulan bola voli 

(Suharno HP, 1984:8). 

Panjang umumnya seorang atlet sangat berpengaruh terhadap panjang 

lengan apalagi seorang pemain Bola voli untuk melakukan servis secara 

maksimal, sehingga akan menghasilkan jangkauan pukulan servis yang lebih 

panjang guna melakukan servis. 

 

2.4 Daya Ledak Otot Tungkai 

Tinggi lompatan seseorang merupakan hasil dari daya ledak otot tungkai. 

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

berikut : Daya ledak adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan yang 
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utuh.(Suharno.H.P,1986 :54). Selanjutnya menurut (M. Sajoto,1995 : 7-8) daya 

otot (muscular power) adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan 

tenaga maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya, 

dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa daya ledak sama dengan kekuatan (force) x 

kecepatan (velocity) seperti dalam melompat serta gerak lain yang bersifat 

eksplosif. 

Tiap orang mempunyai daya ledak yang berbeda beda, ini dikarenakan 

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

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

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

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

HP,1986 : 38). 

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

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

selaput pembungkus yng sangat kuat dan diebut fasia lata yang dibagi atas 3 

golongan yaitu : 1) Otot abduktor 2) Muskulus Ekstensor (otot berkepala 4), otot 

ini merupakan otot terbesar. 3) Otot fleksor femoris, yang terdapat di bagian 

belakang paha, terdiri dari : 1) Bisep femoris (otot berkepala 2) 2) Muskulus semi 

membranosus, otot seperti selaput 3) Muskulus semi tendinosis, otot seperri urat 

4) Muskulus Sartorius (otot penjahit). Otot tungkai bawah, terdiri dari : 1) Otot 

tulang kering depan muscullus tibialis anterior. 2) Muskulus ekstensor talangus 

longus. 3) Otot kedang jempol. Otot-otot yang terdapat di belakang mata kaki luar 

dipaut oleh ikat silang dan ikat melintang. 4) Urat akiles. 5) Muskulus politeus 

berpangkal di kondilus lateralis tulang paha. 6) Otot ketul jari (muskulus fleksor 

falangus longus) berpangka lpada tulang kering dan uratnya menuju telapak kaki 
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dan melekat pada ruas jari kaki. 7) Otot ketu empu kaki panjang (muskulus 

falangus longus) berpangkal pada betis, uratnya melewati tulang jari. 8) Otot 

tulang betis belakang (posterior muskulus tibialis) berpangkal pada selaput antara 

tulang dan melekat pada pangkal tulang kaki. 9) Otot kedang jari bersama. 

Letaknya di punggung kaki. 10) Muskulus ekstensor falangus. 

 

2.5 Kerangka Berfikir 

1. Analisis Hubungan Kekuatan Otot Lengan dan Hasil smash normal 

Tinggi rendahnya kekuatan otot lengan berhubungan positif terhadap tinggi 

rendahnya hasil smash normal pada tim putra IVOKAS kabupaten Semarang. 

Semakin kuat tingkat kekuatan otot lengan akan meningkatkan hasil smash 

normal pada tim putra IVOKAS Kabupaten Semarang dan sebaliknya jika tingkat 

kekuatan otot lengan lemah, maka hasil smash normal pada tim putra IVOKAS 

Kabupaten Semarang juga akan rendah pula. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sajoto (1995) yang menyatakan bahwa 

untuk mencapai prestasi yang maksimal, seorang atlet harus memiliki beberapa 

faktor penting yang dapat menunjang tercapainya prestasi maksimal. Otot 

merupakan salah satu penunjang bagi seorang atlet untuk dapat mencapai prestasi 

maksimal Otot akan berkontraksi lebih kuat apabila diberikan beban yang lebih 

berat (sampai pada suatu batas maksimum). 

Apabila kekuatan otot lengan digunakan pada smash normal, maka kekuatan 

otot lengan merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi prestasi bola 

voli. 
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2. Analisis Hubungan Panjang Lengan Terhadap Hasil smash normal. 

Panjang lengan dapat mempermudah dalam menentukan arah laju bola serta 

sasaran smash karena posisi bola akan lebih tinggi dan posisi bola yang lebih 

tinggi akan mempermudah menentukan sasaran jatuhnya bola. 

Panjang lengan akan membantu dalam mengembangkan kecepatan, 

kelincahan, dan koordinasi, serta menghemat tenaga yang di keluarkan (efisien). 

Pada waktu melakukan gerakan-gerakan dan membantu memperbaiki hasil servis. 

Sehingga jelas semakin panjang lengan akan semakin mudah mengatur arah 

bola hasil smash pada bola voli dengan yang diinginkan. 

3. Analisis huubungan daya ledak otot tungkai terhadap hasil smash  normal  

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

untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang 

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

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

Pengertian otot tungkai adalah otot yang terdapat pada bagian tungkai 

mulai dari pangkal bawah ke bawah/ keseluruhan kaki. (Purwadarminto, 1976 : 

973) dan cara otot berkontraksi untuk menghasilkan kekuatan sangat dipengaruhi 

oleh kemampuan otot yang menentukan macam gerakan dan gerakan yang 

dihasilkan. 

Dari keterangan di atas dapat diambil suatu pengertian daya ledak adalah 

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

smash normal  

Dalam permainan bola voli merupakan fungsi kekuatan yang dimaksud. 

Dalam gerakan smash normal otot tungkai merupakan komponen yang sangat 
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dominan. Karena semakin besar daya ledak otot tungkai maka semakin besar pula 

tolakan ke atas saat melompat. 

4. Analisis Hubungan kekuatan, Panjang Lengandan daya ladak otot tungkai 

Terhadap Hasil smash normal  

Kekuatan, panjang lengan dan daya ledak otot tungkai yang normal akan 

memper mudah melakukan dan mengarahkan pukulan smash sesuai dengan apa 

yang diinginkan serta kekuatan otot yang besar akan memper mudah melakukan 

smash sehingga tidak menguras tenaga.  

5. Analisis secara simulat kekuatan otot lengan dan panjang lengan terhadap 

hasil smash normal 

Kekuatan otot lengan dan panjang lengan sangat besar pengaruhnya terhadap 

smash normal karena kekuatan otot lengan yang besar (baik) akan sangat 

membantu dalam menghasilkan daya ledak otot pada saat melakukan servis akan 

dengan mudah dan tidak begitu menguras tenaga (efisiensi tenaga). 

 

2.6 Hipotesis 

Berdasarkan teori dan kerangka berfikir dapat dibuat hipotesis : 

1. Ada hubungan antara kekuatan otot lengan terhadap hasil smash normal. 

2. Ada hubungan antara panjang lengan terhadap hasil smash normal. 

3. Ada hubungan kekuatan daya ledak otot tungkai terhadap hasil smash normal. 

4. Ada hubungan antara kekuatan otot, panjang lengan dan daya ledak otot 

tungkai terhadap smash normal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian survey yaitu sesuai dengan pendapat 

Suharsimi (2002) yang menyebutkan bahwa survey adalah salah satu pendekatan 

penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data yang luasa dan banyak 

(Suharsimi Arikunto, 2002:90). Pendapat Van Dolem dalam bukunya Suharsimi 

Arikunto (2002 : 90) berpendapat bahwa survey merupakan bagian dari studi 

dikriptif dengan tujuan pencarian kedudukan (status), gejala (fenomena) dan 

penentuan kesamaan status dengan cara perbandingan standar yeng telah 

ditentukan. 

Berdasarkan Suharsini Arikunto dan Soemarjoko tes prestasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah serentetan alat yang digunakan untuk 

pengukuran dan ketrampilan yang dimiliki oleh mdividu. Penelitian ini bersifat 

kwantitif dimana langkah pertama adalah mencari data kekuatan otot lengan, 

panjang lengan dan ketepatan servis yang menggunakan instrument tes kekuatan 

otot lengan yang diukur dengan pull and push dynamometer, dan tes panjang 

lengan di ukur dengan menggunakan Antropometer.  

 

3.1 Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:108) populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian, populasi dibatasi penduduk atau individu yang paling sedikit 

memiliki sifat yang sama. Pengertian tersebut dikandung maksud populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh individu yang akan dijadikan obyek penelitian dan 
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keseluruhan dari individu itu harus dimiliki paling tidak satu sifat yang sama. 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka populasi penelitian ini adalah Tim 

putra  IVOKAS kabupaten Semarang yang berjumlah 14 orang putra.  

 

3.2 Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsini 

Arikunto, 1998:104). Apabila subyek kurang dari 100, maka lebih baik semua 

populasi juga dijadikan sample, sehingga penelitian merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya jika subyek belumlah lebih dari 100 maka dapat diambil 

10% sampai 15% atau 20% sampai 25% atau lebih dari Populasi (Suharsini 

Arikunto, 1998:106). Jadi sample yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 14 

orang putra, sehingga penelitian merupakan penelitian total sampling. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kekuatan otot lengan , panjang 

lengan dan daya ledak otot tungkai. 

b. Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil smash normal. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat pengambil data. Instrument tes yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 
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1. Tes kekuatan otot lengan yang diukur dengan Pull and Push Dynamometer 

2. Tes panjang lengan diukur menggunakan Antropometer 

3. Tes daya ledak otot tungkai diukur menggunakan vertical jump. 

4. Tes ketepatan smash normal  menggunakan Laveage  

Cara pengambilan data  

Pengukuran panjang lengan di ukur dari acromion sampai dactylion, lengan yang 

di ukur ialah lengan kanan atlet IVOKAS dalam keadaan lurus ke bawah. 

Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi: 

1. Bola voli 

2. Lapangan standar berikut gambar sasaran service Laveage 

3. Pull and Push Dynamometer 

4. Antropometer 

5. Meteran 

6. Serbuk kapur 

 

3.5 Analisis Data 

Data dalam penelitian ini menggunakan analisis stastistik 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 disiapkan untuk 

mengumpulkan, menyajikan dan menganilisis data yang berwujud angka 

(Sutrisno Hadi, 1987 : 221). 
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1. Uji Normalitas 

Untuk menguji data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak 

digunakan stastistik Liliefors. (Sutrisno Hadi, 1987:22 1). Adapun langkah-

langkah dalam pengujian ini sebagai berikut : 

a. Data yang diperoleh diubah terlebih dahulu menjadi skor baku dengan rumus: 

s
xxZ
−

−
= 1

1  

Keterangan: 

Z1 = Skor Baku 

X1 = Rata-rata 

Sd = Standar deviasi 

b. Dihitung peluang untuk setiap bilangan baku yaitu F (Zi) = P (z ≤ Zi) 

c. Dihitung proposisi Z1, Z2, Z3, …… Zn(Z ≤ Zi) 

d. S(Z1) = 
n

ZZZZBanyaknyaZ n 1321 ,......,, ≤  

e. Dihitung harga mutlak F (Zi) — S (Zi) 

f. Diambil Lo yaitu nilai terbesar dan F(Zi) – S(Zi) 

g. Apabila Lo < Ltabel, maka data berdistribusi normal (Sudjana, 1996:466- 476) 

2. Uji Homogenitas Varians 

Menurut Sudjana (1996:263) untuk menguji homogenitas varians dapat 

digunakan uji Bartlett dengan rumus : 

}log)1({)10( 2
11

2
1 χχχ −−= nBIn  

Varians gabungan dan semua kelompok : 
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∑ ∑ −−= )1(/)1( 2
1

2
ii nSnS  

Harga satuan B dicari dengan rumus: 

B = (log S2)∑ − )1( in  

Keterangan: 

ni =  Jumlah responden tiap kelompok 

2
1S  = Varians tiap kelompok 

Kriteria pengujian Ho diterima jika : 

2
)1()1(

2
−−≤ khitung αχχ  dengan peluang )1( α− dan dk = (k-1). 

3. Uji Lineritas Regresi 

Untuk menguji kelineran garis regresi digunakan analisis seperti tabel berikut: 

Tabel 3.1. Uji Linieritas Garis Regresi 

 

JK (TC) = Jumlah kuadrat tuna cocok 

JK (E)  = Jumlah kuadrat error 
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Jika Fhitung > Ftabel pada dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k) dengan taraf 

signifikasi 5% maka persamaan regresi tersebut dinyatakan linier. 

4. Analisis Korelasi Sederhana 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat rumus yang digunakan adalah : 

})()}{()(){(
))(.(

2222 YYNXXN
YXXYNrxy

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣΣ
=  

Keterangan: 

Rxy = Koefisien Korelasi antara X dan Y 

N  = Jumlah responden 

XY  = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

X  = Jumlah seluruh skor X 

Y  = Junilah seluruh skor Y 

X2  = Jumlah seluruh kuadrat skor X 

Y2  = Jumlah seluruh kuadrat skor Y 

Selanjutnya harga r yang diperoleh diuji signitikasinya dengan uji t dengan rumus 

sebagai berikut: 

r
nt
−
−

=
1

1      (Sudjana, 1996:317) 

Keterangan : 

N = Banyaknya sampel 

r = Koefisien korelasi dengan derajat kebebasan n-2 

Jika  t >ttabel maka disimpulkan koefisien korelasi r tersebut signifikan. 
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5. Analisis Regresi Ganda dan Korelasi Ganda 

a. Mencari Persamaan Regresi 

Untuk mencari persamaan regresi ganda digunakan rumus: 

Y = bo + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 

(Sudjana, 1996:122) 

b. Menguji keberartian persamaan regresi ganda 

Untuk menguji keberartian persamaan regresi ganda digunakan rumus: 

 

(Sudjana, 1992:93) 

(Sudjana,1992:91) 

Persamaan regresi tersebut signifikan apabila Fhitung > Ftabel dengan dk 

pembilang = k dan dk penyebut = N-k-1 

a. Menentukan koefisien korelasi ganda 
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b. Menentukan koefisien korelasi parsial 

Untuk menentukan koefisien korelasi parsial antara X1 dengan Y apabila X2 

dikontrol digunakan rumus : 

 

Untuk menguji keberartiannya digunakan rumus : 

 

Koefisien korelasi tersebut signifikan apabila t > ttable dengan dk = N-k-1 

Untuk menentukan koefisien korelasi parsial antara X2 dengan Y apabila X1 

dikontrol digunakan rumus : 

 

 

Untuk menguji keberartiannya digunakan rumus : 

 

 

Koefisien korelasi tersebut signifikan apabila t > ttable dengan dk = N-k-1 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Seperti yang telah diuraiakan pada bab sebelumnya analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis dekriptif, uji asumsi klasik 

(normalitas, homogenitas dan linearitas), regresi linear berganda dan korelasi 

product moment.  Untuk itu, pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis 

tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil penelitian berikut: 

4.1.1 Analisis deskriptif 

1. Kekuatan otot lengan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui rata-rata (mean) kekuatan otot 

lengan pemain bola voli IVOKAS Kabupaten Semarang sebesar 41,78 dengan 

median (nilai tengah) sebesar 40,00 dan modus (nilai yang sering muncul) sebesar 

40,00. Hasil kekuatan otot lengan tertinggi sebesar 31,00 dan terendah sebesar 

58,50 sehingga diperoleh standar deviasi sebesar 9,316. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 
Deskripsi Kekuatan Otot Lengan 

 Hasil  

Mean  41.78 

Modus  40.00 

Median  40.00 

Maksimum  58.50 

Minimum  31.00 

Standar deviasi 9.31 

      Sumber : Analisis data, 2009 

2. Panjang Lengan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui rata-rata (mean) panjang lengan pemain 

bola voli IVOKAS Kabupaten Semarang sebesar 74,14 dengan median (nilai 

tengah) sebesar 74,00 dan modus (nilai yang sering muncul) sebesar 71,00. Hasil 

panjang lengan tertinggi sebesar 80,00 dan terendah sebesar 71,00 sehingga 

diperoleh standar deviasi sebesar 2,797. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.2 
Deskripsi Panjang Lengan 

 Hasil  

Mean  74.14 

Modus  71.00 

Median  74.00 

Maksimum  80.00 

Minimum  71.00 

Standar deviasi 2.79 

      Sumber : Analisis data, 2009 

 



36 

 

3. Daya ledak otot tungkai 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui rata-rata (mean) daya ledak otot tungkai 

pemain bola voli IVOKAS Kabupaten Semarang sebesar 135,25 dengan median 

(nilai tengah) sebesar 130,25 dan modus (nilai yang sering muncul) sebesar 

126,00. Hasil daya ledak otot tungkai tertinggi sebesar 150,50 dan terendah 

sebesar 125,00 sehingga diperoleh standar deviasi sebesar 10,425. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 
Deskripsi Daya Ledak Otot Tungkai 

 Hasil  

Mean  135.25 

Modus  126.00 

Median  130.25 

Maksimum  150.50 

Minimum  125.00 

Standar deviasi 10.425 

      Sumber : Analisis data, 2009 

4. Hasil Smash Normal  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui rata-rata (mean) hasil smash normal 

pemain bola voli IVOKAS Kabupaten Semarang sebesar 7,35 dengan median 

(nilai tengah) sebesar 6,90 dan modus (nilai yang sering muncul) sebesar 6,90. 

Hasil smash normal tertinggi sebesar 9,30 dan terendah sebesar 5,70 sehingga 

diperoleh standar deviasi sebesar 1,015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.4 
Deskripsi Hasil Smash Normal 

 Hasil  

Mean  7.35 

Modus  6.90 

Median  6.90 

Maksimum  9.30 

Minimum  5.70 

Standar deviasi 1.015 

      Sumber : Analisis data, 2009 

4.1.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Normalitas data 

Normalitas data digunakan untuk mengetahui tingkat kenormalan distribusi 

data. Data dikatakan berdistribusi normal jika hasil uji kolmogorof smirmnof 

diperoleh nilai signifikansi diatas 0,05 (5%). Adapun hasil penelitian dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

14 14 14 14
41.7857 74.1429 135.2500 7.3500
9.31647 2.79717 10.42510 1.01508

.198 .159 .247 .243

.198 .159 .247 .243
-.144 -.131 -.182 -.135
.740 .593 .925 .908
.644 .873 .360 .382

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Kekuatan
Otot Lengan

Panjang
Lengan

Daya Ledak
Otot Tungkai

Hasil Smash
Normal

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Berdasarkan hasil analisis data diatas diketahui semua variabel penelitian 

(kekuatan otot lengan, panjang lengan, daya ledak otot tngkai dan hasil smash 

normal) memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan data 

berdistribusi normal. 

2. Homogenitas  

Pengujian homogenitas menggunakan KMO Bartlett’s test dengan 

toleransi 5 %. Selanjutnya sebagai kriterianya adalah jika signifikansi dibawah 

0.05 maka datanya adalah homogen. Berikut ini adalah hasil uji homogenitas data 

penelitian: 

Tabel 4.6 

KMO and Bartlett's Test

.714

22.479
6

.001

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
 

Berdasarkan hasil diatas terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0.001 

atau dibawah 0.05 sehingga dapat disimpulkan data penelitian homogen.  

 

3. Linearitas   

Uji linieritas data bertujuan mengetahui linier tidaknya masing-masing 

variabel prediktor (kekuatan otot lengan, panjang lengan dan daya ledak otot 

tungkai) terhadap variabel kriterium Y secara bersama – sama (simultan). 
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Tabel 4.7 

ANOVAb

7.267 3 2.422 3.953 .043a

6.128 10 .613
13.395 13

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Daya Ledak Otot Tungkai, Kekuatan Otot Lengan, Panjang
Lengan

a. 

Dependent Variable: Hasil Smash Normalb. 
 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai Fhitung  sebesar 3.953 dengan 

signifikansi sebesar 0.043 pada df pembilang sebesar 3 dan df penyebut sebesar 

10 diperoleg Ftabel  sebesar 3.71 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-

masing variabel prediktor (kekuatan otot lengan, panjang lengan dan daya ledak 

otot tungkai) linear terhadap variabel kriterium Y (hasil smash normal) secara 

bersama–sama (simultan).  

 

4.1.3 Uji Hipotesis 

1. Hubungan Kekuatan Otot Lengan terhadap Hasil Smash Normal 

Untuk mengetahui sumbangan antara kekuatan otot lengan terhadap hasil 

smash normal dilakukan analisis korelasi product moment. Berdasarkan hasil 

perhitungan diketahui nilai rhitung sebesar 0.601 dengan taraf signifikansi 5%, N 

sebesar 14 maka diperoleh rtabel  sebesar 0,532. Karena rhitung > rtabel (0.601>0,532) 

jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat sumbangan yang signifikan antara 

kekuatan otot lengan terhadap hasil smash normal. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada perhitungan berikut ini : 
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Tabel 4.8 

Correlations

1 .601*
. .023

14 14
.601* 1
.023 .

14 14

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Kekuatan Otot Lengan

Hasil Smash Normal

Kekuatan
Otot Lengan

Hasil Smash
Normal

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

Untuk mengetahui besarnya sumbangan antara kekuatan otot lengan (X1) 

terhadap hasil smash normal (Y) diperoleh dengan mengkuadratkan nilai koefisien 

korelasi 0,601. Dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,601 maka diperoleh 

besarnya koefisien determinasi sebesar 0,3612 atau 36,12%.  

Berdasarkan hasil tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdapat 

sumbangan yang signifikan antara kekuatan otot lengan terhadap hasil smash 

normal pada pada pemain bola voli di IVOKAS Kabupaten Semarang, atau Ha 

diterima. Besarnya sumbangan kekuatan otot lengan terhadap hasil smash normal 

sebesar 0,3612 sebesar 36,12%. 

 

2. Hubungan Panjang Lengan terhadap Hasil Smash Normal  

Untuk mengetahui sumbangan antara panjang lengan terhadap hasil smash 

normal dilakukan analisis korelasi product moment. Berdasarkan hasil 

perhitungan diketahui nilai rhitung sebesar 0.610 dengan taraf signifikansi 5%, N 

sebesar 14 maka diperoleh rtabel  sebesar 0,532. Karena rhitung > rtabel (0.610>0,532) 

jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat sumbangan yang signifikan antara panjang 
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lengan terhadap hasil smash normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

perhitungan berikut ini : 

Tabel 4.9 

Correlations

1 .610*
. .021

14 14
.610* 1
.021 .

14 14

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Panjang Lengan

Hasil Smash Normal

Panjang
Lengan

Hasil Smash
Normal

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 

Untuk mengetahui besarnya sumbangan antara panjang lengan (X2) 

terhadap hasil smash normal (Y) diperoleh dengan mengkuadratkan nilai koefisien 

korelasi 0,610. Dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,610 maka diperoleh 

besarnya koefisien determinasi sebesar 0,3721 atau 37,21%.  

Berdasarkan hasil tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdapat 

sumbangan yang signifikan antara panjang lengan terhadap hasil smash normal 

pada pada pemain bola voli di IVOKAS Kabupaten Semarang, atau Ha diterima. 

Besarnya sumbangan panjang lengan terhadap hasil smash normal sebesar 0,3721 

sebesar 37,21%. 

3. Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Hasil Smash Normal  

Untuk mengetahui sumbangan antara daya ledak otot tungkai terhadap 

hasil smash normal dilakukan analisis korelasi product moment. Berdasarkan hasil 

perhitungan diketahui nilai rhitung sebesar 0.599 dengan taraf signifikansi 5%, N 
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sebesar 14 maka diperoleh rtabel  sebesar 0,532. Karena rhitung > rtabel (0.599>0,532) 

jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat sumbangan yang signifikan antara daya 

ledak otot tungkai terhadap hasil smash normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada perhitungan berikut ini : 

Tabel 4.10 

Correlations

1 .599*
. .024

14 14
.599* 1
.024 .

14 14

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Daya Ledak Otot Tungka

Hasil Smash Normal

Daya Ledak
Otot Tungkai

Hasil Smash
Normal

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

Untuk mengetahui besarnya sumbangan antara daya ledak otot tungkai 

(X3) terhadap hasil smash normal (Y) diperoleh dengan mengkuadratkan nilai 

koefisien korelasi 0,599. Dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,599 maka 

diperoleh besarnya koefisien determinasi sebesar 0,3588 atau 35,88%.  

Berdasarkan hasil tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdapat 

sumbangan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai terhadap hasil smash 

normal pada pada pemain bola voli di IVOKAS Kabupaten Semarang, atau Ha 

diterima. Besarnya sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil smash 

normal sebesar 0,3588 sebesar 35,88%. 
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4. Hubungan Kekuatan Otot Lengan, Panjang Lengan dan Daya Ledak 

Otot Tungkai terhadap Hasil Smash Normal 

Untuk mengetahui sumbangan antara kekuatan otot lengan, panjang lengan 

dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil smash normal dilakukan analisis 

korelasi product moment. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai rhitung 

sebesar 0.737 dengan taraf signifikansi 5%, N sebesar 14 maka diperoleh rtabel  

sebesar 0,532. Karena rhitung > rtabel (0.737>0,532) jadi dapat disimpulkan bahwa 

terdapat sumbangan yang signifikan antara kekuatan otot lengan, panjang lengan 

dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil smash normal. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada perhitungan berikut ini : 

Tabel 4.11 

Model Summary

.737a .543 .405 .78283
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Daya Ledak Otot Tungkai,
Kekuatan Otot Lengan, Panjang Lengan

a. 

 
Dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,737 maka diperoleh besarnya 

koefisien determinasi sebesar 0,543 atau 54,30%. Berdasarkan hasil tersebut 

diatas maka dapat disimpulkan terdapat sumbangan yang signifikan antara 

kekuatan otot lengan, panjang lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil 

smash normal pada pemain bola voli di IVOKAS Kabupaten Semarang, atau Ha 

diterima. Besarnya sumbangan kekuatan otot lengan, panjang lengan dan daya 

ledak otot tungkai terhadap hasil smash normal pada pemain IVOKAS Kabupaten 

Semarang sebesar 54,300%. 
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4.2 Pembahasan  

Smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan dalam usaha 

mencapai kemenangan. Untuk mencapai keberhasilan yang gemilang dalam 

melakukan smash ini perlukan raihan yang tinggi dan kemarnpuan meloncat yang 

tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan yang sangat 

signfikan antara kekuatan otot lengan, panjang lengan dan daya ledak otot tungkai 

terhadap hasil smash normal pada pemain bola voli IVOKAS Kabupaten 

Semarang. Hasil penelitian tersebut dapat diartikan bahwa dalam melakukan 

untuk dapat menghasilkan smash normal atas pada olahraga bola voli seorang atlet 

harus memiliki kekuatan otot lengan, panjang lengan dan daya ledak otot tungkai 

yang baik.  

Di dalam olahraga, kekuatan merupakan salah satu unsur fundamen atau 

dasar yang sangat penting untuk mencapai mutu atau hasil yang maksimal. 

Kegunaan kekuatan disamping untuk mencapai hasil maksimal juga untuk 

mempermudah mempelajari teknik dan juga untuk mencegah terjadinya cedera 

pada saat berolahraga. Penggunaan kekuatan otot lengan bahu dalam permainan 

bola voli khususnya smash digunakan pada saat melakukan smash. 

Panjang lengan dapat mempermudah dalam menentukan arah laju bola serta 

sasaran smash karena posisi bola akan lebih tinggi dan posisi bola yang lebih 

tinggi akan mempermudah menentukan sasaran jatuhnya bola. Panjang lengan 

akan membantu dalam mengembangkan kecepatan, kelincahan, dan koordinasi, 



45 

 

serta menghemat tenaga yang di keluarkan (efisien). Pada waktu melakukan 

gerakan-gerakan dan membantu memperbaiki hasil smesh normal. Sehingga jelas 

semakin panjang lengan akan semakin mudah mengatur arah bola hasil smash 

pada bola voli dengan yang diinginkan. 

Untuk mencapai prestasi yang maksimal, seorang atlet harus memiliki 

beberapa faktor penting yang dapat menunjang tercapainya prestasi maksimal. 

Otot merupakan salah satu penunjang bagi seorang atlet untuk dapat mencapai 

prestasi maksimal. Otot akan berkontraksi lebih kuat apabila diberikan beban yang 

lebih berat (sampai pada suatu batas maksimum). 

Apabila otot digunakan kekuatan otot lengan pada smesh normal berbeda-

beda, hal ini tergantung pada besar maupun panjang otot. Kekuatan otot lengan 

merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi prestasi bola voli. Pada 

olahraga yang menggunakan otot lengan seperti bola voli, kekuatan otot lengan ini 

penting sekali, karena tidak mungkin seorang pemain bola voli dapat berprestasi 

tanpa menggunakan lengannya. Panjang lengan merupakan salah satu faktor 

dalam pembinaan prestasi. (M. Sajoto, 1995:11-13). 

Prestasi dalam cabang permainan bola voli tidak cukup dicapai hanya 

dengan penguasaan suatu teknik saja. Tetapi harus dicapai dengan latihan sebab 

latihan mempunyai dampak terhadap fisik. Sebab kondisi fisik mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam melaksanakan program latihan . Karena jika 

kondisi fisik itu baik maka akan ada peningkatan dalam kemampuan sirkulasi dan 

kerja jantung, akan ada peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, daya tahan, 
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kecepatan,dan lain-lain komponen kondisi fisik, akan ada ekonomi gerak yang 

lebih baik pada waktu latihan, akan ada pemulihan yang lebih cepat dalam organ-

organ tubuh setelah latihan dan akan ada respon yang cepat dari organisme tubuh 

kita apabila sewaktu-waktu respon demikian dimiliki. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil beberapa 

simpulan dalam penelitian ini, antara lain : 

6. Ada hubungan antara kekuatan otot lengan dengan hasil smash normal bola 

voli pada Tim Putra IVOKAS Kabupaten Semarang. Besarnya sumbangan 

kekuatan otot lengan terhadap hasil smash normal sebesar 0,3612 sebesar 

36,12%. 

7. Ada hubungan antara panjang lengan dengan.hasil smash normal bola voli, 

pada Tim Putra IVOKAS Kabupaten Semarang. Besarnya sumbangan panjang 

lengan terhadap hasil smash normal sebesar 0,3612 sebesar 36,12%. 

8. Ada hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan hasil smash normal bola 

voli pada Tim Putra IVOKAS Kabupaten Semarang. Besarnya sumbangan 

daya ledak otot tungkai terhadap hasil smash normal sebesar 0,3588 sebesar 

35,88%. 

9. Ada hubungan antara kekuatan otot lengan , panjang lengan dan  daya ledak 

otot tungkai dengan hasil smash normal  bola voli pada Tim Putra IVOKAS 

Kabupaten Semarang. Besarnya sumbangan kekuatan otot lengan, panjang 

lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap hasil smash normal pada pemain 

IVOKAS Kabupaten Semarang sebesar 54,300%. 
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5.2 Saran  

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil 

penelitian antara lain sebagai berikut:  

1. Untuk meningkatkan kemampuan pemain dalam melakukan smash normal, 

hendaknya pelatih memberikan porsi latihan fisik terutama terkait dengan 

kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai. Hal ini didasarkan atas hasil 

penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan diantara 

kedua variabel tersebut.  

2. Selain latihan fisik diperlukan kedisiplinan dari pemain dalam mengikuti 

semua instruksi pelatih serta kontinuitas dalam berlatih pemain juga harus 

diperlukan. Artinya pemain tidak hanya bersungguh-sungguh dalam latihan 

jika menjelang turnamen atau pertandingan saja melainkan dilakukan secara 

serius dari waktu ke waktu. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau 

bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian khususnya dengan penelitian 

yang terkait dengan keempat variabel tersebut.  
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Correlations 
Correlations

1 .601*
. .023

14 14
.601* 1
.023 .

14 14

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Kekuatan Otot Lengan

Hasil Smash Normal

Kekuatan
Otot Lengan

Hasil Smash
Normal

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

Correlations

1 .610*
. .021

14 14
.610* 1
.021 .

14 14

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Panjang Lengan

Hasil Smash Normal

Panjang
Lengan

Hasil Smash
Normal

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

Correlations

1 .599*
. .024

14 14
.599* 1
.024 .

14 14

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Daya Ledak Otot Tungkai

Hasil Smash Normal

Daya Ledak
Otot Tungkai

Hasil Smash
Normal

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
Model Summary

.737a .543 .405 .78283
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Daya Ledak Otot Tungkai,
Kekuatan Otot Lengan, Panjang Lengan

a. 
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Chi-Square Test 
KMO and Bartlett's Test

.714

22.479
6

.001

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
 
 

Test Statistics

.857 3.143 3.286 4.286
12 5 10 7

1.000 .678 .974 .746

Chi-Squarea,b,c,d

df
Asymp. Sig.

Kekuatan
Otot Lengan

Panjang
Lengan

Daya Ledak
Otot Tungkai

Hasil Smash
Normal

13 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The
minimum expected cell frequency is 1.1.

a. 

6 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum
expected cell frequency is 2.3.

b. 

11 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum
expected cell frequency is 1.3.

c. 

8 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum
expected cell frequency is 1.8.

d. 
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Regression 
Variables Entered/Removedb

Daya
Ledak Otot
Tungkai,
Kekuatan
Otot
Lengan,
Panjang
Lengan

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Hasil Smash Normalb. 
 

Model Summary

.737a .543 .405 .78283
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Daya Ledak Otot Tungkai,
Kekuatan Otot Lengan, Panjang Lengan

a. 

 
ANOVAb

7.267 3 2.422 3.953 .043a

6.128 10 .613
13.395 13

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Daya Ledak Otot Tungkai, Kekuatan Otot Lengan, Panjang
Lengan

a. 

Dependent Variable: Hasil Smash Normalb. 
 

Coefficientsa

-4.491 6.725 -.668 .519
.045 .026 .411 1.753 .110
.093 .137 .257 .680 .512
.023 .037 .232 .620 .549

(Constant)
Kekuatan Otot Lengan
Panjang Lengan
Daya Ledak Otot Tungk

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Hasil Smash Normala. 
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Frequencies 
Statistics

14 14 14 14
0 0 0 0

41.7857 74.1429 135.2500 7.3500
40.0000 74.0000 130.2500 6.9000

40.00 71.00 126.00 6.90
9.31647 2.79717 10.42510 1.01508

31.00 71.00 125.00 5.70
58.50 80.00 150.50 9.30

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Kekuatan
Otot Lengan

Panjang
Lengan

Daya Ledak
Otot Tungkai

Hasil Smash
Normal

 
 
Frequency Table 

Kekuatan Otot Lengan

1 7.1 7.1 7.1
1 7.1 7.1 14.3
1 7.1 7.1 21.4
1 7.1 7.1 28.6
1 7.1 7.1 35.7
1 7.1 7.1 42.9
2 14.3 14.3 57.1
1 7.1 7.1 64.3
1 7.1 7.1 71.4
1 7.1 7.1 78.6
1 7.1 7.1 85.7
1 7.1 7.1 92.9
1 7.1 7.1 100.0

14 100.0 100.0

31.00
31.50
32.50
34.50
35.00
39.00
40.00
40.50
43.50
47.50
55.50
56.00
58.50
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Panjang Lengan

4 28.6 28.6 28.6
3 21.4 21.4 50.0
3 21.4 21.4 71.4
2 14.3 14.3 85.7
1 7.1 7.1 92.9
1 7.1 7.1 100.0

14 100.0 100.0

71.00
73.00
75.00
76.00
78.00
80.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Daya Ledak Otot Tungkai

1 7.1 7.1 7.1
3 21.4 21.4 28.6
1 7.1 7.1 35.7
1 7.1 7.1 42.9
1 7.1 7.1 50.0
1 7.1 7.1 57.1
1 7.1 7.1 64.3
1 7.1 7.1 71.4
2 14.3 14.3 85.7
1 7.1 7.1 92.9
1 7.1 7.1 100.0

14 100.0 100.0

125.00
126.00
126.50
128.00
130.00
130.50
134.00
145.00
148.00
150.00
150.50
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Hasil Smash Normal

1 7.1 7.1 7.1
2 14.3 14.3 21.4
1 7.1 7.1 28.6
4 28.6 28.6 57.1
2 14.3 14.3 71.4
2 14.3 14.3 85.7
1 7.1 7.1 92.9
1 7.1 7.1 100.0

14 100.0 100.0

5.70
6.40
6.70
6.90
7.90
8.10
8.80
9.30
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 


