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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. 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. 

 


