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SARI 

Hara Kurniawan ( 2008 ) : Sumbangan Tinggi Badan, Panjang 
Lengan, dan Daya Ledak Otot Tungkai Terhadap  Kemampuan Smash 
Normal  Pemain Bola Voli Puteri Klub Britama Citra Serasi Ungaran 
Tahun 2008.Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Berapa besar 
sumbangan tinggi badan terhadap kemampuan smash normal? 2) Berapa 
besar sumbangan panjang lengan terhadap kemampuan smash normal?  
3) Berapa besar sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan 
smash normal? 4) Berapa besar sumbangan tinggi badan, panjang lengan, dan  
daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan smash normal? Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui :1) Besar sumbangan tinggi badan 
terhadap kemampuan smash normal.  2) Besar sumbangan panjang lengan 
terhadap kemampuan smash normal. 3) Besar sumbangan daya ledak otot 
tungkai terhadap kemampuan smash normal. 4) Besar sumbangan tinggi 
badan, panjang lengan, dan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan 
smash normal.  

Penelitian ini menggunakan metode survey tes, populasi yang 
digunakan adalah pemain  bola voli puteri Klub Britama Citra serasi Ungaran 
berusia 15-18 tahun berjumlah 23 orang, dan semua populasi dijadikan 
sampel. Metode pengolahan data menggunakan Statistik deskriptif dan uji 
Hipotesis dengan uji Regresi sederhana dan regresi ganda. Sebelum uji 
Hipotesis dilakukan uji persyaratan analisis Hipotesis yang meliputi : 1) Uji 
normalitas data statistik nonparametrik menggunakan Kolmogorof- Smirnof, 
2) untuk uji homogenitas menggunakan Chi-Square. 3) untuk uji linieritas 
garis regresi dengan melihat nilai F, 4) Uji keberartian model. Data diolah 
dengan menggunakan sistem komputerisasi SPSS versi 10. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah : 1) Sumbangan tinggi badan 
terhadap kemampuan smash normal adalah 11.6%. 2) Sumbangan panjang 
lengan terhadap kemampuan smash normal adalah 12.2%.    3) Sumbangan 
daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan smash normal adalah 31.4%. 4) 
Sumbangan tinggi badan, panjang lengan, dan daya ledak otot tungkai  
terhadap kemampuan smash normal adalah 26.1%. 

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah : 1) Kepada pelatih dan 
pemain bola voli puteri klub Britama Citra Serasi Ungaran harap diketahui 
bahwa tinggi badan, panjang lengan, dan daya ledak otot tungkai memberikan 
sumbangan yang signifikan, maka perlu ada perhatian terhadap ketiga 
variabel tersebut dalam latihan. 2) Apabila mencari seorang pemain bola voli, 
diusahakan agar pemain tersebut mempun yai tungkai yang panjang, sebab 
hal itu akan menunjang tinggi badan yang sangat berpengaruh pada pemain 
bola voli. 3) Kepada para peneliti dan pemerhati bola voli, disarankan untuk 
melakukan penelitian lanjut dengan menambah variabel yang diperkirakan 
mempunyai sumbangan yang besar, misalnya ialah kekuatan otot perut, 
kelentukan punggung, serta elastisitas otot punggung. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Dalam dunia olahraga dikenal berbagai macam cabang olahraga,  salah 

satunya adalah cabang bola voli. Permainan bola voli merupakan salah satu 

diantara banyak cabang olahraga yang populer di masyarakat. Hal ini terbukti 

bahwa bola voli banyak dimainkan di sekolah-sekolah, di kantor-kantor 

maupun di kampung-kampung. Permainan bola voli digemari oleh masyarakat 

dari berbagai tingkat usia, anak-anak, remaja dan dewasa baik pria maupun 

wanita  ( Suharno HP, 1984 : 6 ). 

Permainan Bola Voli adalah permainan di atas lapangan persegi empat 

lebarnya 9 m dan panjangnya 18 m, dibatasi oleh garis selebar 5 cm. Di tengah-

tengahnya dipasang jaring atau jala atau disebut juga net yang panjangnya 900 

cm atau selebar lapangan, terbentang kuat dengan ketinggian 2,43 m dari bawah 

khusus untuk laki-laki ( Robinson  1994 : 3 ). Sedang untuk anak perempuan 

tinggi net adalah 2,24 m ( M. Yunus, 1992 : 6 ). 

Permainan bola voli sangat digemari di masyarakat. Olahraga ini 

mampu menjadi daya tarik masyarakat sebab disamping sarana dan 

prasarananya sederhana, jika dimainkan dengan teknik tinggi terlihat pola 

permainan yang sangat menarik. Perkembangan olahraga bola voli bukan hanya 

aturan permaianannya saja, tetapi juga teknik yang digunakan mengalami 

perkembangan yang pesat seperti diperbolehkannya menggunakan kaki dan 

kepala dalam memvoli bola.  
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Perkembangan olahraga bola voli menunjukkan bahwa bola voli bukan 

hanya merupakan olahraga rekreasi, tetapi sudah merupakan olahraga prestasi. 

Seperti yang dikemukakan oleh Suharno H.P ( 1984:10 ), bahwa bola voli sejak 

abad ke-20 tidak hanya merupakan olahraga rekreasi lagi, melainkan telah 

menjadi olahraga prestasi sehingga menuntut kualitas prestasi setinggi-

tingginya. Sejalan dengan hal tersebut, M. Yunus mengatakan bahwa 

permainan bola voli diprediksi akan semakin mengalami perkembangan baik 

secara  teknik maupun taktik, juga metode latihan yang efektif dan efisien, 

terutama untuk memilih dan menyusun materi latihan yang baik untuk 

penguasaan teknik dasar yang sempurna sehingga prestasi yang diharapkan 

dapat tercapai  (1992:5). 

Bola voli pada masa sekarang ini sudah dikelola secara profesional. 

Hal ini terlihat  dengan munculnya Proliga ialah invitasi bola voli antar klub 

bola voli tingkat nasional yang dilakukan rutin setiap tahun, dimana setiap 

klub sudah mendatangkan pemain asing yang secara kualitas memang lebih 

baik daripada pemain lokal. Mau tidak mau kedatangan pemain asing ini  

merupakan saingan dan sekaligus tantangan bagi pemain lokal untuk bermain 

lebih baik, maka tidak heran apabila dalam permainan bola voli para pemain  

dituntut prestasi setinggi-tingginya. 

Adanya tuntutan prestasi yang tinggi, maka perlu dilakukan latihan 

yang lebih efektif dan efisien, terutama sekali dalam metode latihan, sehingga 

penguasaan teknik dasar dapat dikuasai dengan sempurna. Penguasaan teknik 
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dasar merupakan suatu yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan 

prestasi. ( Suharno HP, 1984 : 12 ) 

Apa yang disebut teknik dasar, ternyata setiap ahli bolavoli 

mempunyai pengertian tersendiri. Dieter Beutelstahl dalam buku Belajar 

Bermain Bola Voli    ( 1986 : 8) mengatakan bahwa ada enam macam cara 

bersentuhan dengan bola. Sehingga timbul juga enam jenis teknik dasar atrau 

dengan istilah yang lebih umum skill. Skill tersebut adalah: 1) Service, 2) Dig, 

3) Attack, 4) Volley,                   5) Block, dan 6) Defence. Sementara M. 

Yunus bukunya Olahraga Pilihan Bola Voli(1992:69-71) mengungkapkan 

bahwa ada lima teknik dasar permainan bola voli, ialah : 1) Servis, 2) Passing,   

3) Umpan atau Set-Up, 4) Smash atau  Spike dan 5 ) Bloc atau bendungan. 

Teknik dasar bola voli harus betul-betul dikuasai dahulu untuk dapat 

mengembangkan mutu prestasi permainan bola voli. 

Salah satu teknik dasar adalah smash, yang menurut M Yunus 

(1992:108 ) adalah pukulan yang utama dalam penyerangan dalam usaha 

mencapai kemenangan. Smash terdiri atas beberapa macam. Menurut M 

Yunus (1992:108) teknik smash paling tidak ada sebelas macam. Sedangkan 

menurut Suharno HP (1984:14) smash dibedakan atas beberapa macam ialah :  

1) Menurut arah bola meliputi : a) smash silang,  b) smash lurus. 2) Menurut 

macam set up meliputi :   a) open smash, b) semi smash, c) quick smash, d) 

push smash,  e) pool straight smash. 3) Menurut kurve bola meliputi :  a) drive 

smash, b) top spin smash dan    c) lob smash. 4) Menurut awalan :  a) tanpa 

awalan, b) dengan awalan, c) dengan satu kaki, dan d) dengan dua kaki.  
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Dari beberapa macam jenis smash tersebut di muka, smash yang sering 

digunakan dalam permainan bola voli adalah : open smash atau normal smash, 

semi smash dan push smash (Suharno, HP, 1984 : 22 ).  

Keberhasilan pemain melakukan smash tidak hanya disebabkan oleh 

penguasaan teknik dasar smash saja tetapi juga didukung oleh faktor-faktor 

yang lain seperti tinggi badan, panjang lengan dan otot tungkai, karena untuk 

mencapai keberhasilan yang gemilang dalam melakukan smash ini diperlukan 

raihan yang tinggi dan kemampuan meloncat yang tinggi ( M.Yunus, 1992: 

108). Kemampuan meloncat tentu saja didukung oleh daya ledak otot ( 

muscular power), seperti yang diungkapkan oleh M.Sajoto ( 1995: 8) bahwa 

daya otot adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. Dalam 

hal ini dinyatakn bahwa daya otot = kekuatan (force) X kecepatan (velocity), 

seperti dalam lompat tinggi, tolak peluru serta gerak lain yang bersifat 

eksplosif. Waktu yang singkat sesuai dengan karakter pukulan smash yang 

membutuhkan waktu yang singkat dan pukulan yang keras. Daya ledak di sini 

meliputi daya ledak otot lengan yang tidak dibicarakan dalam penelitian ini, 

dan daya ledak otot tungkai. Daya ledak otot tungkai adalah otot-otot yang 

terletak pada anggota gerak bawah (ekstremitas inferior) yang terdiri dari: 

femur (tulang paha), patella (tulang tempurung lutut), tibia (tulang kering), 

fibula (tulang betis), tarsalia (tulang pergelangan kaki), metatarsilia (tulang 

telapak kaki), phalanges (tulang jari kaki) (Sudarminto, 1992 : 60-61). 
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Pada kenyataannya tingkat kondisi fisik dan anatomis seseorang 

berbeda. Sedangkan untuk diperoleh bibit pemain bola voli yang baik perlu 

diketahui seberapa besar faktor seperti tinggi badan dan panjang lengan ikut 

berpengaruh terhadap hasil permainan bola voli terutama dalam pelaksanaan 

smash nornal. 

Berdasarkan beberapa pernyataan di muka maka penulis menyusun 

suatu penelitian dengan judul “ Sumbangan Tinggi Badan, Panjang Lengan, 

dan Daya Ledak Otot Tungkai Terhadap Kemampuan Smash Normal Pemain 

Bola Voli Puteri klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 2008 “. Adapun 

alasan pemilihan judul dalam penelitian tersebut bila disimpulkan adalah : 

1.1.1 Seorang pemain voli harus menguasai teknik dasar bola voli, yang salah 

satunya adalah smash. 

1.1.2 Kemampuan smash diprediksikan  harus mendapat dukungan dari  

keadaan serta kemampuan fisik yang baik, terutama tinggi badan, panjang 

lengan, dan daya ledak otot tungkai. 

1.1.3 Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian tentang sumbangan tinggi badan, 

panjang lengan, dan daya ledak otot terhadap kemampuan smash. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan judul penelitian ini ialah sumbangan tinggi badan, 

panjang lengan, dan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan smash 

normal, maka  permasalahan penelitian yang dimunculkan dan dikemas dalam 

sebuah pertanyaan adalah sebagai berikut :  



 6

1.2.1 Apakah ada sumbangan tinggi badan terhadap kemampuan smash normal 

pemain bola voli puteri klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 2008. 

Kalau ada berapa besar sumbangan tersebut? 

1.2.2 Apakah ada sumbangan panjang lengan terhadap kemampuan smash 

normal pemain bola voli puteri klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 

2008, kalau ada berapa besar sumbangann tersebut? 

1.2.3 Apakah ada sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan 

smash normal pemain bola voli puteri klub Britama Citra Serasi Ungaran 

Tahun 2008, kalau ada berapa besar sumbangan tersebut? 

1.2.4 Apakah ada sumbangan tinggi badan, panjang lengan, dan daya ledak otot 

tungkai  terhadap kemampuan smash normal pemain bola voli puteri klub 

Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 2008, kalau ada berapa besar 

sumbangan tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1.3.1 Ada atau tidak adanya sumbangan tinggi badan terhadap kemampuan 

smash normal pemain bola voli puteri klub Britama Citra Serasi Ungaran 

Tahun 2008. Kalau ada berapa besar sumbangan tersebut. 

1.3.2 Ada atau tidak adanya sumbangan panjang lengan terhadap kemampuan 

smash normal pemain bola voli puteri klub Britama Citra Serasi Ungaran 

Tahun 2008. Kalau ada berapa besar sumbangan tersebut. 
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1.3.3 Ada atau tidak adanya sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap 

kemampuan smash normal pemain bola voli puteri klub Britama Citra 

Serasi Ungaran Tahun 2008. Kalau ada berapa besar sumbangan tersebut 

1.3.4 Ada atau tidak adanya sumbangan tinggi badan, panjang lengan, dan daya 

ledak otot tungkai  terhadap kemampuan smash normal pada pemain bola 

voli puteri klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 2008. Kalau ada 

berapa besar sumbangan tersebut 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap judul penelitian maka 

perlu diberikan penjelasan istilah dalam judul yang tersusun dalam bentuk  

penegasan istilah seperti berikut : 

1.4.1 Sumbangan 

Sumbangan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu memberikan 

sokongan ( Depdikbud, 1999:972), sumbangan yang dimaksud dalam 

penelitian inin adalah pemberian atau sokongan dari tinggi badan, panjang 

lengan, dan daya ledak otot daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan 

smash normal pada pemain bola voli klub Britama Citra Serasi Ungaran 

Tahun 2008.  

1.4.2 Tinggi Badan  

Ukuran seluruh badan yang diukur adalah dari telapan kaki sampai 

kepala bagian atas atau puncak dalam posisi berdiri tegak. Tegak artinya 

berdiri dengan punggung rata sejajar dengan garis lurus. Pandangan mata 
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kearah depan, garis antara  titik lubang telinga dengan sudut mata sejajar 

dengan telapak kaki yang rata menginjak lantai 

 

1.4.3 Panjang Lengan  

Panjang menurut kamus bahasa Indonesia adalah jarak jauh antar 

ujung ke ujung (Depdiknas. 2000 : 618). Lengan menurut kamus bahasa 

Indonesia adalah anggota tubuh dari pergelangan tangan sampai kebahu   ( 

Depdiknas. 2000 : 527). Panjang lengan yang dimaksudkan disini adalah 

panjang lengan keseluruahn yang diukur dari acromion ( pangkal lengan ) 

sampai  dengan dactylion (ujung jari tangan),  sebab pada kenyataannya 

ltangan nyang doginakan unutk melemparkab bola adalah dari pangkal lengan 

sampai jari-jari tangan. 

1.4.4 Daya Ledak Otot Tungkai  

Menurut M. Sajoto (1995:8) daya ledak otot atau daya otot (muscular 

power) adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. Dalam 

hal ini dinyatakan bahwa daya otot = kekuatan (force) X kecepatan (velocity), 

seperti dalam lompat tinggi, tolak peluru serta gerak lain yang bersifat 

eksplosif. Tungkai adalah anggota gerak bawah (ekstremitas inferior) yang 

terdiri dari: femur (tulang paha), patella (tulang tempurung lutut), tibia (tulang 

kering), fibula (tulang betis), tarsalia (tulang pergelangan kaki), metatarsilia 

(tulang telapak kaki), phalanges (tulang jari kaki) (Sudarminto, 1992 : 60-61). 

Jadi daya ledak otot tungkai yang dimaksud adalah kemampuan otot tungkai 
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yang bergrak eksplosif karena melakukan  gerak melompat pada saat 

melakukan smah pada permainan bola voli. 

1.4.5 Kemampuan  

Kemampuan    berasal   dari    kata   “ mampu ”.     Kemampuan    

menurut Poerwadarminta (Depdikbud, 1999: 628) adalah kesanggupan, 

kecakapan, kekuatan, kekayaan dalam melakukan sesuatu. Kemampuan dalam 

penelitian ini adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan dalam melakukan 

smash normal dalam permainan bola voli.  

1.4.6 Smash Normal  

Dalam bola voli smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan 

dalam usaha mencapai kemenangan. Untuk melakukan smash diperlukan 

raihan yang tinggi dan kemampuan melompat yang tingi ( M. Yunus, 1992 : 

108 ). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1.5.1 Merupakan sumbangan yang berarti bagi para pelatih dan pemain bola voli 

puteri klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 2008, untuk 

meningkatkan prestasi pemain, terutama dalam melatih kekutan otot serta 

bagaimana para pemain belajar  pukulan smash pada permainan bola voli. 

1.5.2 Dari hasil tersebut dapat menjadi bahan masukan pelatih klub Britama 

Citra Serasi Ungaran.  
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1.5.3 Dapat menjadi bahan perbandingan bagi yang berminat untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut. 

 



10 

BAB II  

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Olahraga Bola Voli   

Permainan bola voli merupakan cabang olahraga yang dimainkan oleh 

dua regu yang dipisahkan oleh jaring dan beranggotakan masing-masing enam 

orang   (Sarumpaet, 1992 : 78).  Permainan bola voli merupakan salah satu 

diantara banyak cabang olahraga yang populer di masyarakat. Hal ini terbukti 

bahwa bola voli banyak dimainkan di sekolah-sekolah, di kantor-kantor 

maupun di kampung-kampung. Permainan bola voli digemari oleh masyarakat 

dari berbagai tingkat usia, anak-anak, remaja dan dewasa baik pria maupun 

wanita(SuharnoHP,1984:6) 

Pada awalnya ide dasar permainan bola voli adalah memasukkan bola 

ke daerah lawan melewati suatu rintangan berupa tali atau net. Sebagai aturan 

dasar, bola boleh dipantulkan dengan bagian badan, pinggang ke atas. Pada 

dasarnya permainan voli ini adalah permainan tim atau regu, meskipun 

sekarang sudah mulai dikembangkan permainan bola voli dua lawan dua dan 

satu lawan satu yang lebih mengarah kepada tujuan rekreasi 

(M.Yunus,1992:1). 

Olahraga bola voli adalah permainan cepat artinya waktu untuk 

memainkan bola sangat terbatas. Permainan dimulai sejak pukulan pertama 

yang disebut servis ( Agus Margono, 1993 : 113 ), sebagai sajian pertama 

dapat dilakukan sebagai pukulan serangan. Regu penerima dapat memainkan 
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bola paling banyak hanya tiga kali sentuhan (di lapangan sendiri). Dengan 

peraturan setiap pemain tidak diperbolehkan memainkan bola di udara dua 

kali berturut-turut, maka tiga kali sentuhan ini harus dimanfaatkan sebaik-

baiknya, karena tiga kali sentuhan ini harus digunakan untuk bertahan yang 

sekaligus untuk menyusun serangan dan mematikan permainan lawan.  

Sedikit tentang sejarah permainan bola voli, dituliskan oleh M.Yunus 

dalam buku Olaharaga Pilihan Bola Voli ( 1992:2-4) bahwa permainan ini 

mula-mula dimunculkan oleh William G. Morgan. Bolavoli sudah dikenal 

sejak abad pertengahan, terutama di negara - negara Romawi. Pada tahun 

1893. William G. Morgan, seorang guru pendidikan jasmani pada Young Man 

Cuistian Association (YMCA) di kota Holioke, Massochussette mencoba 

permainan sejenis Faust Ball yang mula -mula olahraga rekreasi dalam 

lapangan tertutup (in door). Pada saat itu sedang popular olahraga basket, 

tetapi banyak para usahawan yang berlatih basket sudah mencapai usia lanjut 

merasakan permainan basket terlalu menguras tenaga. Morgan menciptakan 

permainan yang lebih ringan dengan menggantungkan net setinggi 2,16 meter 

dari lantai, kemudian menggunakan bola yang relative ringan, yaitu bagian 

dalam bola basket, bola tersebut dipantulkan terus-menerus melewati net, jadi 

bola tidak boleh jatuh menyentuh lantai, permainan tersebut kemudian diberi 

nama “ Minto nette”. Pada waktu itu belum ditentukan batas maksimum 

sentuhan beberapa kali dan rotasi pun serta diperbolehkan menjulurkan tangan 

melewati net dengan maksud menyentuh bola di daerah lawan. 
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Dalam percobaan-percobaan selanjutnya dirasakan bola terlalu 

ringan, sedang penggunaan bola basket dirasakan terlalu berat. Morgan 

kemudian mengusulkan kepada A.G Spalding dan Brothers, yaitu perusahaan 

industri alat-alat olahraga untuk membuat bola voli sebagai percobaan. Setelah 

diadakan demonstrasi diharapkan para ahli pendidikan jasmani pada suatu 

konferensi internasional di Spring Fied Colloge pada tahun 1896 setelah 

melihat bahwa dasar permainan Minto Nette adalah memvoli bola hilir mudik 

melewati net, maka Prof. H.T. Halsted dari Spring Fied Massachussetts, USA, 

mengusulkan nama permainan ini menjadi “Volley Ball”. Sejak itu bola voli 

tidak hanya dimainkan dilapangan tertutup, tetapi juga dilapangan terbuka 

seperti halaman-halaman sekolah, di tepi pantai dan ditempat-tempat lainnya     

( M. Yunus, 1992: 2 ). 

 

2.1.2 Teknik Dasar Olahraga Permainan Bola Voli 

Permainan bola voli mempunyai bermacam-macam teknik dasar. 

Dieter Beutelstahl (1986:8) menjelaskan arti teknik adalah prosedur yang telah 

dikembangkan berdasarkan praktek, dn bertujuan mencari penyelesaian 

saaaaaaaautau peroblema pergerakan tertentu dengtan cara yang paling 

ekonomis dan berguna.  Untuk itu  ada enam jenis teknik dasar yang lebih 

umum disebut skill. Enam gerakan tersebut  ialah : 1) Service, 2) Dig, 3) 

Attack, 4) Volley,                5) Block, dan 6) Defence. Hal yang hampir sama, 

tentang teknik dasar bola dikemukakan oleh M. Yunus ( 1992 : 69-71 ), yang 

mengatakan  ada lima teknik dasar permainan bola voli, ialah : 1) Service, 2) 
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Passing,   3) Umpan atau Set-Up, 4) Smash atau  Spike dan 5 ) Bloc atau 

bendungan. Sedang menurut Agus Margono dkk. (1993 : 113) bahwa teknik 

dasar dalam permainan bola voli terdiri dari teknik pass atas, teknik pass 

bawah, teknik service, teknik smash atau serangan dan teknik block atau 

bendungan. 

Mengenai teknik, Suharno HP dalam buku Dasar-dasar Permainan 

Bola Voli ( 1984 : 11) memberikan pengertian tentang teknik adalah suatu 

proses melahirkan aktivitas jasmani dan pembuktian suatu praktek dengan 

sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam cabang 

permainan bola voli. Teknik erat sekali hubungannya dengan kemampuan 

gerak, kondisi fisik, taktik dan mental. Artinya dengan hanya teknik saja 

belum dijamin prestasi bola voli bisa baik.  Teknik dasar bola voli harus 

dikuasai terlebih dahulu agar dapat mengembangkan mutu permainan bola 

voli. Penguasan teknik dasar bola voli merupakan salah satu unsur yang ikut 

menentukan menang kalahnya suatu regu dalam pertandingan, disamping 

unsur-unsur kondisi fisik, taktik dan mental. Selanjuytnya Suharno HP dalam 

buku yang sama mengatakan bahwa pentingnya penguasaan teknik dasar 

permainan bola voli ini mengingat hal-hal sebagai berikut : 1) Hukuman 

terhadap pelanggaran permainan yang berhubungan dengan kesalahan dalam 

melakukan teknik, 2) karena terpisahnya tempat antara regu satu dengan regu 

yang lain, sehingga  tidak terjadi sentuhan badan dari pemain lawan, maka 

pengawasan wasit terhadap kesalahan teknik ini lebih seksama, 3) banyaknya 

unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan teknik, antara 
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lain: membawa bola, mendorong bola, mengangkat bola, dan pukulan 

rangkap, 4) Permainan bola voli adalah permainan cepat, artinya waktu untuk 

memainkan bola sangat terbatas, sehingga penguasaan teknik-teknik yang 

kurang sempurna akan memungkinkan timbulnya kesalahan-kesalahan teknik 

yang lebih besar, 5) Penggunaan taktik yang tinggi hanya dimungkinkan kalau 

penguasaan teknik dasar dan tinggi dalam bola voli cukup sempurna  ( 

Suharno HP, 1984 : 11 ).  

Dari beberapa pengertian tentang teknik  dasar bola voli seperti yang 

diungkapkan di muka menurut para ahli, semuanya menyebut adanya smash 

atau spike ( M. Yunus, 1992 : 69 ) juga Agus Margono dkk. (1993 : 113),   

atau atack menururt Beutelstahl ( 2005:8 ), yang dikatakan sebagai pukulan 

utama dalam penyerangan. 

 

2.1.3 Teknik Dasar Smash  

Begitu pentingnya smah dalam permainan bola voli, seperti dikatakan 

oleh Beutelstahl ( 1986: 24 ) bahwa kalau pemain hendak memenangkan 

pertndingan voli, maka mau tidak mau mereka harus menguasai smah. Smash 

merupakan suatu keahlian yang esensial, cara yang termudah untuk 

memenangkan pertandinga. Seseorang yang melakukan smash harus 

mempunyai kegesitan dan pandai melompat serta mempunyai kemampuan 

memukul bola sekeras mungkin. Sementara  M. Yunus ( 1992 : 108 ) 

mengatan, bahwa smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan 

dalam usaha mencapai kemenangan.  
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Smash terdiri atas beberapa macam. Beutelstahl (1986:23) 

menggolongkan ada 4 jenis smash yaitu : 1) frontal smash atau smash depan,      

2) frontal smash dengan twist atau smash depan dengan memutar, 3) smash 

dari pergelangan tangan, 4) dump atau smash tipuan.  

Menurut M.Yunus dalam bukunya Olahraga Pilihan Bola Voli  

(1992 : 108-112) menjelaskan bahwa secara umum smash adalah pukulaan 

yang nujtama dalam penyerangan dalam usaha mencapai kemenangan. Untuk 

mencapai keberhasilan yang gemilangdalam melakukan smash ini dipelukan 

raihan yang tinggi daan kemampuan meloncat yang tingi.  

Smash merupakan suatu tejnik yang mempunyai gerakan yang 

komplek yang terdiri dari : 1) Langkah awal, 2) Tolakan unutk meloncat, 3) 

Memukul bola pada saat melayang, dan 4) Saat mendarat kembali setelah 

memukul bola. 

Proses gerakan keseluruhan dalam smash dengan anggapan  bahwa 

pemain menggunakan tangan kanan dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Sikap permulaan, Pemain berdiri serong lebih kurang 15° dengan jarak 3-4 

meter dari net. 
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Gambar : 1 
Gerakan Smash dan posisi badan saat akan memukul bola 

( M. Yunus, 1992 : 113  ) 
 

2. Gerakan pelaksanaan, langkahkan  kaki kiri dengan langkah biasa, 

kemudian diiukti dengan langkah kaki kanan yang panjang. Kemudian 

diiktui kaki kiri yang diletakkan di samping kaki kanan ( ujung kaki kiri 

sedikit di depan kaki kanan ) sambil menekuk lutut rendah kedua lengan 

berada di belakang badan  segera melakukan tolakan sambil mengayunkan 

lengan ke depan atas. Pada saat loncatan tertinggi, segera meraih dan 

memukul bola setinggi-tingginya di atas net. 

3. Gerakan lanjutan, menjaga keseimbangan badan agar tidak menyebntuh 

dan menabrak net dan mendarat kembali dengan menumpu pada dua kaki 

sambil mengoper dan mengambil sikap siap normal. 

Selanjutnya menurut M Yunus ( 1992 : 108 – 112 ) ada beberapa 

macam smash adalah sebagai berikut : 
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1. Smash Normal atau open smash atau smash terbuka  

Karena smash normal akan menjadi salah satu variabel penelitian ini 

maka akan dibicaralan dalam sub bab tersendiri. 

2. Smash Semi  

Sikap permulaan, gerak pelaksanaan dan gerak lanjutan smash jenis ini 

sama dengan smash pada umumnya. Perbedaannya terletak pada ketinggian 

umpan yang diberikan dan timing mengambil langkah awalan. Awalan 

langkah ke depan dimulai pelan-pelan sejak bola mulai mengarah ke 

pengumpan, dan begitu bola diumpan oleh pengumpan smasher segera 

meloncat dan memukul bola secepat-cepatnya di atas net, ketinggian umpan 

lebih kurang satu meter di atas net.  

3. Smash Semi Jalan  

Sikap permulaan, gerak pelaksanaan dan gerak lanjutan smash jenis ini 

sama dengan smash pada umumnya, perbedaannya hanya pada arah jalannya 

awalan berlawanan dengan arah umpan sedangkan smash semi jalan ini 

langkah awalan searah dengan jalannya umpan yang berarti posisi awal 

smasher berada di samping atau agak di belakang pengumpan.  

4. Smash Push  

Gerakan-gerakan pada smash push adalah : a. Sikap permulaan  untuk 

mengambil awalan smasher segera menempatkan diri keluar lapangan 

mendekat ke tiang net, menghadap ke arah pengumpan. b. Gerakan 

pelaksanaan  Begitu bola datang ke arah pengumpan, smasher langsung 

bergerak menyongsong bola dan lari sejajar dengan net. Ketika bola umpan 
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sampai di tepi jaring, maka smasher segera meloncat dan memukul bola 

secepat-cepatnya, dengan ketinggian bola umpan berkisar antara 30 sampai 40 

cm  di atas jaring. c. Gerak lanjutan  Setelah melakukan pukulan segera 

mendarat dengan dua kaki dan mengoper, tempat pendaratan agak di depan 

tempat menolak karena arah lari awalan yang sejajar dengan net. 

5. Smash Pull ( Quick )  

Smash pull digunakan sebagai variasi serangan terutama  bermain 

dengan tempo yang cepat. a. Sikap permulaan : Pada dasarnya sikap awal 

tidak berbeda dengan sikap pada tipe smash yang lain, hanya ditekankan pada 

sikap normal yang labil dan  mengambil jarak lebih dekat pada pengumpan 

karena umpan pada smash pull ini lebih pendek dari umpan semi dan bola 

umpan ditempatkan di atas pengumpan. b. Gerak pelaksanaan : Begitu bola 

datang ke pengumpan dengan cukup enak, maka sebelum bola diumpankan 

smasher segera mengambil langkah awalan dan langsung melompat setinggi-

tingginya dengan mebawa lengan ke atas siap untuk memukul bola yang akan 

datang ke arah tangan pengumpan. Begitu bola datang ke arah tangan 

smasher, smasher segera memukul bola tersebut secepat-cepatnya dengan 

lebih banyak menggunakan lecutan pergelangan tangan ( lompatan smsher 

mendahului umpan ). c. Gerak lanjutan : Setelah melakukan pukulan segera 

mendarat kembali dengan dua kaki dan mengoper kemudian segera 

mengambil sikap siap normal kembali, siap untuk menerima bola. 
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6. Smash Pull Jalan  

Gerakan-gerakan dalam smash pull jalan adalah : a.Sikap permulaan : 

Smasher mengambil posisi di samping pengumpan b.Gerakan pelaksanaan : 

Begitu bola sampai pada pengumpan, smasher segera mengambil langkah 

awalan searah dengan  jalannya bola umpan kemudian meloncat dan memukul 

bola secepat-cepatnya di atas net. c. Gerak lanjutan : Setelah memukul bola, 

kemudian mendarat dengan kedua kaki dengan gerakan mengoper dan cepat 

mengambil posisi siap normal kembali. 

7. Smash Pull Straight  

Sikap permulaan, gerak pelaksanaan, dan gerak lanjutan smash ini 

hampir sama dengan smash pull, perbedaannya hanya terletak pada pada arah 

umpan yang diberikan kepada pengumpan. Pada smash pull umpan berada di 

atas pengumpan sedangkan pull straight bola umpan didorong ke depan 

seperti umpan push hanya ketinggian bola di atas net sama dengan pull, yaitu 

bola tepat berada di atas net. Timing lompatan smasher pull straight 

bersamaan dengan bola meyentuh tangan pengumpan 

8. Smash Cekis atau Drive Smash 

 Smash cekis 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 daripada net, dan berada di sebelah kanan pemukul. 

Gerakan-gerakannya adalah sebagai berikut : a. Sikap permulaan : 

Sikap prmulaan smash ini sama dengan smash normal b. Gerak pelaksanaan : 
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Pengambilan langkah awalan juga tidak berbeda dengan smash normal, 

perbedaannya adalah pada ayunan lengan saat memukul bola. Pada smash 

cekis lengan pemukul ( kanan ) diayunkan ke kanan atas membentuk gerak 

melingkar membentuk gerak melingkar seperti  pada overhead round hause 

service. Jalannya bola berputar kepuncak ( top-spin ) karena lecutan 

pergelangan tangan bergerak dari bawah menuju ke atas dan ke depan. c. 

Gerakan lanjutan : Gerak lanjutan pada smash cekis ini juga tidak berbeda 

dengan smash lainnya, yaitu setelah melakukan pukulan, mendarat dengan 

kedua kaki dan mengoper, serta segera mengambil sikap siap normal untuk 

bermain atau siap menerima bola selanjutnya.  

9. Smash Langsung  

Yang dimaksud dengan smash langsung adalah smash yang 

dilakukan terhadap bola yang langsung datang dari daerah lawan. 

Pelaksanaanya tidak berbeda  dengan   smash  yang  lain  tergantung  dari 

keadaan dan ketinggian bola  

yang datang dari seberang net.  
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Gambar : 2 
Smash Langsung 

( M. Yunus, 1992 : 114 ) 
 
 

 
 

Gambar : 3 
Gerakan Lengan pada smash langsung 

( M. Yunus, 1992 : 115 ) 
Jika bola yang datang agak jauh dan tinggi dapat dilakukan dengan 

langkah awalan, tetapi jika bola yang datang dekat dan rendah maka smasher 

langsung meloncat secepat-cepatnya  tanpa langkah awalan dan memukul bola 

secepat-cepatnya di atas net. 

10 Smash dari belakang 

 Smash dari belakang dilakukan sebagai variasi serangan untuk 

menghindari block yang kuat. Gerakan-gerakan smash dari belakang adalah :       

a. Sikap pemulaan : Smasher berdiri jauh  di belakang daerah serang. Umpan 

diberikan jauh dari net dan mendekati garis serang. b. Gerak pelaksanaan : 
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Smasher mengambil langkah awalan dengan menolak di belakang daerah 

serang dan menempatkan posisi  badan agar  bola tepat berada di depan atas 

smasher. Usahakan memukul bola setinggi-tingginya dengan pukulan top-spin 

drive.   

        

 

Gambar : 4 
Smash dari belakang dengan umpan panjang 

( M Yunus, 1992 : 116 ) 
 

c. Gerak lanjutan : Setelah melakukan pukulan smaher mendarat 

dengan gerakan mengoper di depan tempat menolak di dalam garis serang. 

Jika smash dilakukan oleh pemain belakang smasher tidak boleh menolak 

dalam garis serang atau menginjak garis serang, namun boleh mendarat  di 

daerah serang setelah melakukan pukulan. 

11. Smash Silang dan Smash Lurus 

Ditinjau dari sudut arah smash maka dapat dibedakan  smash silang 

dan smash lurus. Pelaksnaan smash ini seperti terlihat pada gambar berikut ini 

: 
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Gambar : 5 
Gerakan pada Smash Silang 

( M. Yunus, 1992 :117) 
 
 

Suharno HP ( 1984 : 20 ) mengatakan bahwa di dalam pelaksanaan 

smash pada umunya melakukan saat-saat sebagai berikut : 1) Saat Permulaan, 

2) Saat Tolakan, 3) Saat pukulan, 4) Saat mendarat di tanah. 

 

Gambar : 6 
Gerakan pada Smash Lurus 
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( M Yunus, 1992 :118 ) 
 

Selanjutnya Suharno HP membedakan beberapa macam smash ialah :   

1. Menurut arah bola terdiri atas :   a) smash silang,  b) smash lurus.   

2. Menurut macam set up terdiri atas :    a) open smash, b) semi smash, c) quick 

smash, d) push smash,  e) pool straigt smash. 

3. Menurut kurve bola terdiri atas : a) drive smash, b) topspin smash dan c) lob 

smash. 

4. Menurut awalan ada :   a) tanpa awalan,    b) dengan awalan, c) dengah satu 

kaki, dan d) dengan dua kaki.  

Beberapa macam smash yang biasa digunakan dalam permainan bola 

voli menurut Suharno, HP ( 1984 : 20-22 ) adalah : 

1. Normal Smash  

Baik cara pengambilan sikap persiapan, sikap saat pukul bola dan 

sikap akhir adalah seperti smash pada umumnya, hanya perlu ditambahkan 

kapan smasher harus memukul bola di atas jaring. Pengambilan awalan ialah 

pada saat bola lepas dari tangan pengumpan. Pada saat itu segeralah smasher 

bergerak ke arah bola dan sambil mengontrolnya.  Sekiranya jarak dengan 

bola sudah cukup sejangkauan lengan pemukul maka segeralah smasher 

meloncat ke atas dan meraih bola di atas jaring dengan satu pukulan. Pukulah 

bola secepatnya dan setinggi-tingginya di atas jaring. Untuk selanjutnya 

karena smash normal menjadi variabel dalam penelitian ini, akan dibicarakan  

secara lebih dalam pada sub bab tersendiri. 
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2. Semi Smash  

Pengambilan sikap persiapan, saat perkenaan dan sikap akhir sama 

dengan smash yang lain. Perbedaannya adalah pada saat pengambilan awalan 

smasher dan penyajian bola oleh pengumpan. Setelah smasher mengambil 

posisi untuk melakukan awalan ke depan maka kemudian smasher mulailah 

melangkah ke arah depan. Bila semula smasher itu sendiri yang memberikan 

passing kepada pengumpan maka pada saat bola telah lepas dari tangan 

smasher pada saat itu pula smasher harus telah mulai bergerak pelan-pelan ke 

arah pengumpan. Demikian pengumpan menyajikan bola dengan ketinggian 1 

meter di atas net maka secepatnya smaher menolak ke atas dan memukul bola. 

Sesudah itu smasher mendarat kembali ditanah tidak terlalu jauh dari tempat 

di mana ia menolak. Di dalam melakukan semi smash pengumpan harus 

berusaha agar bola hasil penyajiannya ini dapat jatuh tepat di atas depan 

samsher. 

3. Push Smash 

Perbedaan  dengan smash yang lain adalah smasher sebelum bergerak 

mengambil awalan maka terlebih dahulu harus bergerak ke arah luar lapangan 

dan mendekat kepada tiang net. Bila smasher telah dalam keadaan posisi 

demikian maka siaplah ia untuk bergerak melangkah menyongsong datangnya 

bola. Di sini smasher bergerak dengan arah paralel dengan jaring. Demikian 

sampai di atas batas tepi jaring maka segeralah smasher meloncat dan 

langsung memukul bola secepatnya. Setelah itu smasher mendarat kembali di 
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tanah dengan lentuk dan agak ke arah depan sedikit dari permulaan ia 

menolak. 

 

2.1.4 Smash Normal 

Pada dasarnya pelaksanaan smash normal sama seperti pada smash 

yang lain. Menururt M.Yunus ( 1992:108), proses smash dimulai dari sikap 

permulaan. Gerak pelaksanaan dan gerak lanjutan sama dengan smash pada 

umumnya. Ciri-ciri khusus smash normal adalah : a. Lambungan atau umpan 

bola cukup tinggi, mencapai 3 meter ke atas. b. Jarak lintasan bola yang 

diumpankan berkisar antara 20 sampai 50 cm dari net. c. Titik jatuhnya bola 

yang diumpankan berada sekitar daerah tengah antara pengumpan dan 

smasher yang diukur dari garis proyeksi smasher terhadap net d. Langkah 

awalan dimulai setelah bola lepas dari tangan pengumpan dengan pandangan 

terkonsentrasi jalannya bola. e. Meraih dan memukul bola setinggi-tingginya 

di atas net.  

 

Gambar : 7 
Smash Normal 

( Suharno, HP, 1984 : 34  ) 
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Selanjutnya Suharno HP (1984:22) mengatakan tentang Smash normal 

bahwa pengambilan awalan ialah pada saat bola lepas dari tangan pengumpan. 

Pada saat itu segeralah smasher bergerak ke arah bola dan sambil 

mengontrolnya. Sekiranya jarak dengan bola sudah cukup sejangkauan lengan 

pemukul maka segeralah smasher meloncat ke atas dan meraih bola di atas 

jaring dengan satu pukulan. Pukulah bola secepatnya dan setinggi-tingginya di 

atas jaring. 

 
2.1.5 Tinggi Badan  

Selain faktor-faktor kondisi fisik, teknik, taktik dan mental ada satu hal 

lagi yang perlu diperhatikan ialah faktor alamiah yang bersifat genetik atau 

menurun seperti misalnya tinggi badan seseorang, sebab menurut M, Sajoto 

(1995 : 2 ), aspek biologis yang berupa struktur dan postur tubuh seperti 

halnya tinggi badan adalah salah satu penentu pencapaian kemampuan dalam 

olahraga.  

Pada umumnya tinggi badan banyak ditunjang oleh panjang tungkai. 

Panjang tungkai erta hubungannay dengan letak titik berat badan. Menurut 

Imam Hidayat ( 1997:12) titik berat badan terletak di dalam panggul didepan 

tulnag kemudi, dan itu berarti pada titik pangkal paha. Letak titik berat badan 

sebetulnya bisa berubah-rubah sesuaid engan perubahan sikap dan sangat 

menetukan terhadap teknik gerak ( Imam Hidayat, 1997:14). Seseorang yang 

melompat tinggi dan menjangkau ke atas dengan satu tangan misalnya titik 

berat badan lebih tinggi daripada orang yang melompat dan menjangkau 

dengan dua tangan ( Imam Hidayat 1997:16). Gerakan melompat tinggi 
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dengan satu tangan adalah gerakan orang melakukan smash. Maka dalam 

cabang olahraga bola voli, seseorang yang  melakukan gerakan smash, tentu 

akan melibatkan tinggi badannya, sehingga seorang pemain bola voli yang 

berbadan tinggi dan ditunjang oleh panjang tungkai, bila ia melakukan smash, 

akan mencapai jangkauan lebih tinggi bila dibandingkan mereka yang 

berbadan pendek. Maka dari teknik tersebut dapat di simpulkan tinggi badan 

mempunyai hubungan dengan pukulan smash. 

  

2.1.6 Panjang Lengan 

Menurut Suharno HP (1984:7), pemain bola voli yang baik harus 

mempunyai beberapa aspek antara lain anatomis yang baik, termasuk tinggi 

badan. Dengan memiliki anatomis yang baik, akan memiliki lengan yang 

panjang yang sangat menguntungkan untuk melakukan smash. Lengan yang 

panjang amat berperan untuk mencambuk bola dalam melakukan smash. 

Peranan lengan disini dapat dilihat dengan jelas pada saat melakukan tolakan 

keatas sambil mengayun lengan dari belakang ke depan atas untuk meraih bola 

atau memukul bola              ( Suharno. HP, 1979 : 7 ). Penjelasan di atas 

mempunyai pemikiran bahwa ukuran lengan seseorang menyesuaikan keadaan 

tinggi badan seseorang. Lengan merupakan organ tubuh yang berperan 

langsung sebagai pemukul bola saat melakukan smash. Lengan adalah organ 

tubuh yang panjangnya dari pangkal lengan sampai ke pergelangan tangan. 

Tetapi karena dalam melakukan smash tangan yang dipergunakan dari pangkal 

lengan sampai ujung jari, maka pengertian lengan di dalam penelitian ini 

adalah lengan ditambahn dengan tangan. Pada bagian lengan atas terdapat 
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tulang lengan atas (tulang humerus) dengan sekumpulan otot, diantaranya 

Mosculus Bichep brachili, Mosculus Brachialis, Mosculus Corabobra 

brachialis, Mosculus Trchep Brachi, Mosculus fleksor digitilongus, Mosculus 

Brachio radialis, Mosculus Bisep brochineoput longus  (Pearce, 1992:104). 

Gerakan ayunan tangan pada pukulan smash adalah merupakan gerakan 

rotasi atau berputar terjadi bila obyek bergerak pada lintasan lingkaran. 

Mengelilingi titik yang tetap (Sudarminto, 1992:78). Maksudnya adalah jarak 

yang ditempuh bisa berupa busur yang kecil atau satu lingkaran penuh. 

Kebanyakan gerakan segmen-segmen tubuh mengayun pada satu titik yang 

tetap dan lintasannya berbentuk suatu busur lingkaran. Gerakan lengan seperti 

kincir angin yang berputar pada sendi bahu merupakan gerak anguler. 

Menurut Jansen, Schultz dan Bangerter ( 1983:194), kerangka tubuh 

manusia, tersusun atas sistem pengungkit. Pengungkit adalah suatu batang 

yang kaku bergerak dalam suatu busur lingkaran yang mengitari sumbunya 

maka geraknya disebut angular. Pada waktu obyek bergerak dalam lintasan 

busur maka jarak yang ditempuh tiap titik yang ada di sepanjang batang 

pengungkit akan berbeda. Artinya makin dekat letak titik itu dari sumbu 

geraknya makin kecil geraknya. Makin jauh letaknya titik itu dari sumbu 

geraknya makin besar jaraknya. 

Gerak angular dalam hal jarak, kecepatan dan percepatan dapat 

dibuktikan dengan sistem pengungkit. Misalnya pengungkit A jari-jarinya 

lebih pendek daripada B, dan B lebih pendek daripada C. Jika ketiga 

pengungkit tersebut digerakkan sepanjang jarak angular yang sama dalam 

waktu yang sama pula, jelas bahwa pengungkit A akan bergerak dengan 

kecepatan yang lebih kecil dari pada kecepatan ujung-ujung B dan C. Jadi 
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ketiganya memiliki kecepatan angular yang sama, tetapi kecepatan linier pada 

gerak berputar pada masing-masing ujung pengungkit akan sebanding dengan 

panjangnya pengungkit. Suatu obyek yang bergerak pada ujung radius yang 

panjang akan memiliki linier yang lebih besar daripada obyek yang bergerak 

pada ujung radius pendek, jika kcepatan angularnya dibuat konstan. 

Sudarminto (1992:93) mengatakan bahwa makin panjang radius makin besar 

kecepatan liniernya. Jadi sangat menguntungkan bila digunakan pengungkit 

sepanjang-panjangnya untuk memberikan kecepatan linier kepada obyek, asal 

panjang pengungkit tersebut tidak mengorbankan kecepatan angular. 

 

2.1.7 Daya Ledak Otot Tungkai 

Daya ledak adalah sejumlah mekanisme yang bekerja dalam periode 

waktu tertentu, diartikan juga sebagai hasil kali antara kekuatan dan 

kecepatan, daya ledak adalah juga kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang 

sependek-pendeknya (M. Sajoto. 1995 : 8). Sebelum melatih daya ledak 

terlebih dahulu perlu dilatih komponen kekuatan kondisi fisik seseorang atlet, 

yang dimaksudkan oleh peneliti disini adalah komponen kekuatan maksimal, 

karena komponen kondisi fisik kekuatan daya tahan dan kekuatan daya ledak 

termasuk dalam komponen kondisi fisik khusus.  

Kekuatan adalah kemampuan dari otot untuk dapat mengatasi tahanan 

atau beban dalam menjalankan aktivitas, kekuatan dapat dibagikan kepada 

beberapa macam yaitu : kekuatan maksimal, kekuatan daya ledak dan 

kekuatan daya tahan (Suharno. HP, 1996 : 35-37 ). Sedangkan komponen 
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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 vertical untuk melakukan smash normal. Daya 

ledak otot tungkai dalam permainan bola voli berfungsi untuk mendorong 

tubuh ke atas pada saat seseorang pemain meloncat naik untuk memukul bola 

saat melakukan smash normal (Suharno. HP, 1979 : 10 ). Kita dapat bergerak 

karena adanya otot dan persendian, kekuatan kontraksi tergantung dari otot. 

Otot merupakan 40-45 % dari berat badan tubuh seseorang, di dalam tubuh 

kita terdapat 217 pasang otot rangka. Untuk dapat mempelajari fungsi otot 

dengan jelas maka perlu kita ketahui struktur otot itu sendiri, otot terdiri dari 

empat macam komponen :  1) jaringan otot yang terdiri dari sel-sel otot, 2) 

Jaringan ikat, 3) Syaraf dan 4) urat-urat darah  ( R.Soekarman, 1987 : 27 ). 

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 ). 

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 
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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, ada empat macam cara 

kontraksi 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 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 
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(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.  

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. Dijelaskan lebih  oleh 

James G Hay bahwa  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 ). 

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 

(Brittenham. Greg, 1996 : 1).  
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Gambar : 8 
Otot Tungkai  ( Raven, 1987 : 27 )  

 
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 
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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.  

Otot-otot untuk menggerakkan tungkai dan otot-otot extensor 

pergelangan kaki adalah otot quadricepc exstensor, gastrocnemius dan gluteus 

maximus. Quadriceps extensor terdiri atas empat macam otot yaitu otot rectus 

femoris, vastus lateralis, vastus intermedialis dan vastus medialis. Otot-Otot 

tersebut ini mempunyai peran untuk menolakan tubuh keatas ( Soejoko, 

1992:15).  

 

2.1.8 Analisis Sumbangan Tinggi badan, panjang lengan dan Daya Ledak 
Otot Tungkai Terhadap Kecepatan Bola pada Smash Normal  

 
Smash yang baik adalah smash yang keras dan terarah ( Sunardi, 1993 

: 114 ).  Menurut Sarumpaet (1992:99-100 ) pelaksanaan pukulan smash dapat 

di bagi atas empat  tahap, yang salah satu tahapannya adalah saat tolakan, 

ialah seorang pemain melompat tinggi secara vertikal. Ketinggian lompatan 

didukung oleh keadaan anatomi tubuh, ialah tinggi badan, panjang lengan, dan 

daya ledak otot  tungkai. Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa keadaan anatomi tubuh ialah tinggi badan, panjang lengan 

dan daya ledak otot tungkai memberikan pengaruh yang berarti terhadap 

kecepatan bola pada smah normal.  
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2.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto (2002:71) yang mengatakan 

bahwa hipotesis hanya dibuat jika yang dipermasalahkan menunjukkan 

hubungan antara dua variabel  atau lebih, mestinya penelitian ini memerlukan 

hipotesis. Tetapi permasalahan penelitian ini adalah mencari besarnya 

sumbangan sehingga penelitian ini disebut penelitian eksploratif. Dan hal 

tersebut tidak bisa diprediksi secara teori. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

tidak diperlukan hipotesis.  

2.2.1 Ada sumbangan yang berarti tinggi badan terhadap kecepatan bola 

pada smah normal pemain bola voli puteri klub Britana Citra Serasi 

Ungaran Tahun 2008. 

2.2.2 Ada sumbangan yang berarti panjang lengan terhadap kecepatan 

bola pada smah normal pemain bola voli puteri klub Britama Citra Serasi 

Ungaran Tahun 2008 

2.2.3 Ada sumbangan yang berarti daya ledak otot tungkai terhadap 

kecepatan bola pada smah normal pemain bola voli puteri klub Britama 

Citra Serasi Ungaran Tahun 2008 

2.2.4 Ada sumbangan yang berarti tinggi badan, panjang lengan, dan 

daya ledak otot tungkai  terhadap kecepatan bola pada smah normal 

pemain bola voli puteri klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 2008 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah metode penelitian survey dengan 

teknik tes dan pengukuran. Yang dimaksud studi survey adalah salah satu 

pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk mengumpulkan 

data yang luas dan banyak. Survey merupakan bagian dari studi diskriptif 

yang bertujuan mencari kedudukan atau status gejala atau fenomena dan 

menentukan kesamaan status dengan cara membandingkan dengan standar 

yang sudah ditentukan. (Suharsimi Arikunto, 2002:93). 

 

3.2 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemain puteri klub bola 

voli Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 2008,  yang berjumlah 23 orang. 

Menurut Sutrisno Hadi ( 1984 : 220 ) bahwa yang dimaksud dengan populasi 

adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki dengan sejumlah 

penduduk yang paling sedikit yang memiliki satu sifat yang sama. Adapun 

sifat yang sama adalah : 1) Jenis kelamin yaitu putri,   2) usia sebaya yaitu 15 

tahun sampai 18 tahun. 3) Berlatih di klub yang sama dilatih oleh pelatih yang 

sama dalam waktu yang sama. Dengan demikian populasi penelitian ini sudah 

memenuhi syarat sebagai populasi. 
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Anggota klub Britama Citra Serasi Ungaran jumlahnya hanya 23 

orang, maka sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2002:112)  bahwa 

apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, maka seluruh 

populasi diambil sebagai sampel, sehingga penelitian ini merupakan penelitian 

populasi.  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel  penelitian   menurut   Suharsimi  Arikunto   (2002 : 96)   

adalah  

obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, maka 

ada variabel yang mempengaruhi dan ada variabel akibat. Variabel yang 

mempengaruhi disebut dengan variabel penyebab, variabel bebas atau 

independent variable, sedangkan variabel akibat disebut variabel tidak bebas 

atau variabel tergantung, variabel terikat atau dependent variable. Dengan 

mengacu pada pendapat tersebut di muka maka variabel-variabel yang muncul 

adalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas atau X terdiri atas tiga variabel : 

    a) Variabel bebas 1 atau X1 : Tinggi Badan  

    b) Variabel bebas 2 atau X2 : Panjang Lengan  

    c) Variabel bebas 3 atau X3  : Daya Ledak otot Tungkai 

2. Variabel Tergantung atau Y : Kemampuan Smash Normal 
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3.4 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini seperti terlihat pada diagram berikut :  

 

      

 

                                rx1 - y       

 

                                rx2-y                                  

 

                                rx3-y 

                                rx1,2,3 -y            

 

Desain rancangan penelitian yang digunakan seperti pada diagram di 

atas adalah desain korelasional atau corelational design.  

                                    

3.5 Teknik Pengambilan Data 

Penelitian adalah penelitian populasi, dan ditinjau dari pendekatan 

menurut timbulnya variabel maka jenis pendekatan ini adalah pendekatan non 

eksperimen. Dan bila ditinjau dari jenis pendekatan menurut pola-pola atau 

sifat penelitian non eksperimen maka penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif. Kemudian bila ditinjau dari jenis pendekatan menurut model 

pengembangan maka penelitian ini termasuk  “ One-shot ” model, yaitu model 

pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data pada “suatu saat”  

( Suharsimi Arikunto, 2002 : 75 ). 

Kemampuan 
Smash 
Normal 

 (Y) 

Tinggi 
Badan   
(X1) 

Panjang 
Lengan   

(X2) 

Daya Ledak 
Otot 

Tungkai  
(X3) 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey tes, dan 

menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 90) bahwa survey adalah merupakan 

bagian dari studi deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan atau 

(status), fenomena ( gejala ) dan menemukan kesamaan status dengan cara 

membandingkannya dengan standart yang sudah ditentukan.  

Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik tes dan 

pengukuran, tes merupakan alat ukur untuk memperoleh data atau informasi 

(Nurhasan, 2001 : 12). Pengukuran merupakan suatu proses untuk 

memperoleh informasi (Nurhasan, 2001 : 1). Dari pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa teknik tes dan pengukuran adalah satu cara untuk 

mengumpulkan data. Pengukuran yang dilakukan adalah pengukuran tinggi 

badan dan pengukuran panjang lengan, dengan menggunakan alat 

Antropometer, pengukuran daya ledak otot tungkai dengan melakukan 

vertical jump. Tes yang dilakukan adalah kemampuan smash normal dari 

Laveage ( Suharno, HP, 1984 : 74 ). 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Tahap Persiapan penelitian : 

3.6.1.1 `Untuk mendapatkan populasi, peneliti melakukan pendekatan kepada 

Pengelola Klub Bola Voli Britama Citra Serasi Ungaran, untuk 

menegaskan apakah klub tersebut bisa dan boleh untuk penelitian. Setelah 

mendapatkan kepastian bahwa Klub Bola Voli Britama Citra Serasi 

Ungaran boleh untuk tempat penelitian, selanjutnya penulis mengurus 
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surat ijin penelitian ke  Fakultas  Ilmu  Keolahragaan  Universitas   Negeri 

Semarang  yang  nantinya  digunakan  sebagai  surat ijin  dari   pihak 

fakultas ke pihak Britama Citra Serasi  

3.6.1.2  Langkah berikutnya adalah menghubungi klub Britama Citra Serasi 

mengenai jumlah pemain puteri yang dapat dijadikan subyek penelitian. 

Setelah mendapat daftar nama pemain, peneliti dan pengurus Britama 

Citra Serasi mendiskusikan waktu dan teknik penelitian, yang selanjutnya 

kesepakatan tersebut dikonfirmasikan ke dosen Pembimbing, Pemain Klub 

Britama Citra Serasi yang akan dijadikan subyek penelitian. 

3.6.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

3.6.2.1 Tempat dan waktu penelitian  : Penelitian dilakukan di lapangan Bola voli  

Britama Citra Serasi Ungaran, pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2008, 

pukul 15.00 sampai selesai.  

3.6.2.2 Sebelum penelitian dilaksanakan, pemain yang dihadikan subyek 

penelitian dikumpulkan lalu dilakukan pendataan ulang, setelah itu 

melakukan pemanasan. 

3.6.2.3 Pada waktu penelitian dilaksanakan sampel harus berpakaian olahraga 

untuk mempermudahkan pelaksanaan penelitian. 

3.6.2.4 Untuk pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian survei 

sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan 

pengukuran yaitu : 1) Pengukuran Tinggi Badan 2) Pengukuran panjang 

lengan                            3) pengukuran daya ledak otot tungkai 4) 
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Pengukuran hasil kemampuan smash normal kemampuan smash normal 

dalam arti kecepatan lintasan bola setelah dipukul dengan pukulan smash.  

 

3.6.3 Tahap Penyelesaian Penelitian 

Setelah data dikumpulkan maka data tersebut dianalisis dan diolah 

dengan siastem Komputerisasi SPSS versi 10 dengan mengacu pada buku  

Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS 10 for Windows karangan Syahri 

Alhusin Tahun  2003. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

3.7.1 Perngukuran Tinggi badan.  

Sampel     dikumpulkan   dan   diukur   tingi   badannya.   

Pelaksanaan pengukuran tinggi badan adalah diukur dengan alat rollmeter 

yaitu diukur dari lantai sampai kepala bagian atas atau vertex, kepala diatur 

dalam posisi frankfurt  posisi kaki rapat berdiri dalam posisi lurus. Yang 

dimaksud posisi frankfurt ialah berdiri dengan punggung rata sejajar dengan 

garis lurus, pandangan mata ke arah depan, garis antara  titik lubang telinga 

tragion dengan sudut mata sejajar atau orbital ( Ketut Natera, 1991 : 15 ). 

Tinggi badan masing-masing dicatat dalam satuan cm.  Dari  data  tinggi 

badan dan diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. 

3.7.2 Pengukuran Panjang Lengan  

Pengukuran panjang lengan dilakukan dengan menggunakan alat tes 

antropometer bertujuan untuk mengukur panjang lengan. Alat yang digunakan 



 42

: 1. Kertas blangko pengukuran, 2. Pensil dan penghapus, 3. Petugas sebagai 

pengamat pelaksanaan penelitian dan seorang pencatat hasil   ( Depdikbud, 

1990 : 4 ). Untuk pelaksanaan pengukuran sebagai berikut : 

1) Peserta tes berdiri tegak, kedua lengan lurus kebawah, kedua telapak 

tangan menghadap kepaha, kepala menghadap kedepan lurus. 

2) Pengukuran dilakukan dari sendi bahu sampai ujung lengan. 

3) Untuk penilaian pengukuran panjang lengan menggunakan satuan ukuran 

dalam sentimeter. 

3.7.3 Pengukuran Daya Ledak Otot Tungkai  

Untuk mengumpulkan data daya ledak otot tungkai dilakukan dengan 

menggunakan alat tes vertical jump yang bertujuan untuk mengukur daya 

ledak otot tungkai dalam meloncat kearah vertical. Alat yang digunakan :  1. 

Meteran,               2. Serbuk kapur, 3. Papan vertical jump, 4. Kertas dan alat 

tulis,   5. Petugas sebagai pengamat pelaksanaan penelitian dan seorang 

pencatat hasil. Untuk pelaksanaan pengukuran sebagai berikut :  

1) Testte berdiri menyamping didepan dinding, dengan menjulurkan salah 

satu tangan keatas, setinggi mungkin dengan telapak tangan menghadap 

kedinding, kedua telapak kaki tetap menyentuh dilantai (tumit tidak boleh 

terangkat). Bagi yang tidak kidal yang dijulurkan adalah lengan kanan dan 

yang kidal lengan sebaliknya, tinggi raihan dicatat. 

2) Testte yang dalam posisi pada (1). mengambil awalan utnuk meloncat 

setinggi mungkin dan kemudian lengan yang menyampingi tembok 

berusaha meraih setinggi mungkin. Awalan hanya dilakukan degan 
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mengambil sikap jongkok dan tidak dibenarkan menganbil awalan dengan 

melangkah atau dengan awalan meloncat-loncat di tempat. 

3) Setiap teste melakukan loncatan dengan tiga kali kesempatan. Prestasi 

terbaik dari tiga kali loncatan yang dipergunakan. 

4) Untuk mendapatkan skor adalah selisih antara tinggi raihan waktu 

meloncat dikurangi tinggi raihan waktu berdiri. ( Sargent dikutip  M 

Yunus. 1992 : 195). 

3.7.4 Tes smash normal. 

Dalam penelitian ini menggunakan Petunjuk Tes Ketrampilan Smash 

dari Laveage ( Suharno, HP, 1984 : 74 ). Tes ini dimaksudkan untuk 

mengukur kemampuan smash pemain dalam ketepatan mengarahkan bola 

dan ketepatan smash dengan bola keras ke sasaran tertentu. Pelaksanaan tes 

adalah setiap peserta tes melakukan smash 10 kali. Bila umpan baik 3 kali 

berturut-turut  tidak dismash dianggap sekali gagal dan mendapatkan nilai 

0. Teknik pelaksanaan smash sesuai dengan peraturan permainan. Nilai 

yang diperoleh sesuai degan di kotak mana bola jatuh. Nilai akhir  tes bagi 

setiap pemain adalah jumlah nilai  yang diperoleh sebanyak10 kali. 

Reliabilitas untuk tes ini adalah 0,925 dengan tes retest dan validitasnya 

0,86 dengan menggunakan judge’s terhadap kemampuan bermain ( Suharno 

HP, 1979 :74 ). 

Alat dan Perlengkapan : 1) Tiang berukuran  2,15, 2) bola voli,                  

3)  Lapangan bola voli. Petugas tes terdiri dari 6 orang yang masing-masing 

bertugas sebagai berikut : 1) Petugas Tes I : Memanggil Peserta, 2) Petugas 
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Tes II dan III : Melihat jatuhnya bola, 3) Petugas IV  : Mencatat hasil 

smash,          4) Petugas V dan VI : Mengambil bola   

 

     NET              4,5 m                      4,5 m 

 

Daerah 

Smash 

 

             3 

 

          10 

 

3 m 

 

  

            1 

 

             5 

 

3 m 

 

  

            3 

 

            10 

 

3 m 

 

 
Gambar : 9 

Lapangan Tes Smash Leveage  
( Suharno, HP, 1984 : 74 ) 

 
Pelaksanaan :  

1. Peserta Tes berdiri di dekat net siap untuk melakukan smash 

2. Untuk memulai tes peserta tes diberi umpan dan peserta tes melakukan 

smash 

3. Setiap peserta diberi kesempatan melakukan smash sebanyak 10 kali 

4. Penghitungan nilai berdasarkan petak yang sudah ditentukan. 

5. Pencatatan Hasil : Hasil smash  ditentukan oleh jumlah masuknya bola ke 

petak yang ditentukan skornya. 
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3.8 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

3.8.1 Para pembantu pelaksanaan penelitian dikawatirkan belum mengetahui 

secara jelas apa yang harus dilakukan dalam penelitian, maka sebelum 

penelitian ini dilaksanakan, dijelaskan bagaimana penelitian ini 

dilaksanakan, cara penggunaan alat tes, cara pengukuran dilakukan serta 

tujuan dari penelitian ini. Oleh sebab itu tidak ada kendala yang 

menghambat tentang pembantu penelitian. 

3.8.2 Sebelum penelitian ini dimulai, peneliti melihat ukuran lapangan, 

ketinggian net dan bola yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian 

apakah sudah benar sesuai dengan standar. 

3.8.3 Fasilitas lapangan bola voli dan perlengkapannya dalam penelitian ini 

dalam keadaan standart, artinya baik ukuran lapangan, tinggi net dan 

beratnya bola memenuhi syarat.  

3.8.4 Alat-alat pengukur rata-rata masih manual, seperti papan loncat untuk 

mengetes kemampuan daya ledak otot tungkai atau vertical jump, 

pengukur kekuatan otot lengan. Dengan manual tersebut pembacaan 

angkanya secara akurasi masih mungkin menimbulkan kurang tepatnya 

pembacaan hasil namun itu tingkatnya kesalahan masih kecil. 

3.8.5 Pemberian Instruksi kepada sampel. Karena peneliti adalah mahasiswa 

olahraga maka peneliti mudah untuk memberikan instruksi dan sampel 

yang semuanya adalah pemain bola voli maka dengan mudah pula 

menerima instruksi.  
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3.8.6 Kondisi kesehatan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah pemain 

bola voli yang keseharianya terbiasa melakukan olahraga terutama bola 

voli, maka secara umum kesehatan sampel tidak diragukan lagi. 

 

3.9 Analisis Data 

Bentuk data dalam penelitian ini adalah bentuk angka yaitu  data hasil  

pengukuran tinggi badan, panjang lengan dan daya ledak otot tungkai dan 

kemampuan smash normal. Secara teknik cara pengukurannya ada empat yang 

dilakukan terhadap semua sampel. Sebelum dilakukan penghitungan statistik 

deskriptif 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 keberartian model dengan uji t dan uji F. Tetapi apabila hasil uji 

persyaratan tidak memenuhi syarat maka uji parametrik dialihkan ke uji 

nonparametrik. Dan pengolahan data ini menggunakan komputerisasi dengan 

sistem SPSS versi 10 dengan mengacu pada buku  Aplikasi Statistik Praktis 

dengan SPSS 10 for Windows karangan Syahri Alhusin Tahun  2003. 
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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 statistik diskriptif. Adapun 

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

terdiri dari empat : a) Tinggi Badan sebagai variabel X1, b) Panjang Lengan 

sebagai variabel X2 c) Daya Ledak Otot Tungkai sebagai variabel X3. 2) 

variabel tergantung atau (Y) ialah Kemampuan Smash Normal. 

Penelitian ini yang dilakukan dengan  Survey  test, variabel-variabel 

dalam penelitian ini satuan ukurannya tidak sama. Tinggi Badan dengan 

sentimeter, Daya Ledak Otot Tungkai dengan sentimeter, panjang lengan 

dengan sentimeter dan sebagai variabel terikat adalah hasil kemampuan smash 

normal yang diukur dengan angka, karena dari masing-masing variabel 

satuannya tidak sama maka perlu disatukan terlebih dahulu dengan cara 

distandardisasi ditransformasi ke skor T (Sutrisno Hadi, 1990:267). Kemudian 

baru dilanjutkan dengan penghitungan statistik deskriptif, adapun hasil 

perhitungan statisitik deskriptif dapat dilihat seperti pada tabel berikut : 

Tabel : 1 
Rangkuman Hasil Perhitungan Data Statistik Deskripsi 

Descriptive Statistics 
 N Maximum Minimum Mean Std. Deviation 

  Tinggi Badan 23 25.47 66.70 49.9996 10.0001 
  Panjang Lengan 23 67.05 21.29 49.9991 10.0007 
  Daya Ledak Otot Tungkai 23 63.71 27.99 50.0004 10.0013 
  Kemampuan Smash Normal 23 71.58 37.93 49.9996 9.9994 
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Dari Tabel 1 dapat dijelaskan sebagai berikut : Untuk variabel Tinggi 

Badan N = 23, nilai maksimum = 25.47, nilai minimum = 66.70. Daya Ledak 

Otot Tungkai N  = 23, nilai maksimumnya = 63.71, nilai minimum  = 27.99, 

mean  = 50.0004, standart deviasi = 10.0013. Untuk variabel panjang lengan N 

atau jumlah sampel = 23, nilai maksimumnya sebesar = 67.05, dan nilai 

minimum sebesar = 21.29, mean = 49.9991, standart deviasi = 10.0007, Untuk 

variabel kemampuan smash Normal N atau jumlah sampel = 23, nilai 

maksimumnya sebesar = 71.58, dan nilai minimum sebesar = 37.93, mean = 

49.9996, standart deviasi = 9.9994. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Uji Persyaratan Analisis 

Setelah dilakukan penghitungan statistik deskriptif selesai maka 

dilanjutkan dengan uji hipotesis, uji hipotesis ini yang akan diuji ialah uji 

sumbangan maka menggunakan uji regresi, dengan uji regresi akan dapat 

diketahui besarnya sumbangan. Adapun sebelum uji hipotesis dilakukan terlebih 

dahulu dilakukan uji persyaratan 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 
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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 < 0.05 berarti 

distribusi data tidak normal. Dari perhitungan statistik diperoleh hasil sebagai 

berikut :  

Tabel : 2 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Normalitas  

 

Berdasarkan pada perhitungan nilai pada tabel 2 menunjukkan bahwa 

semua 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 :   

 

Variabel Kolmogorov-Smirnov Z Signifikansi Keterangan 
Tinggi Badan 0.812 0.524 > 0.05 Normal 
Panjang Lengan 0.655 0.784 > 0.05 Normal 
Daya Ledak Otot Tungkai 0.502 0.963 > 0.05 Normal 
Kecepatan Smash normal 0.578 0.892 > 0.05 Normal 
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Tabel : 3 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Homogenitas 

Variabel Nilai Chi-Square Signifikansi Keterangan 
Daya Ledak Otot Tungkai 3.174 0.997 > 0.05 Homogen 
Tinggi Badan 8.087 0.778 > 0.05 Homogen 
Panjang Lengan 8.087 0.778 > 0.05 Homogen 
Kemampuan smash normal 2.217 1.000 > 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 Tinggi Badan (X1), Panjang Lengan   ( 

X2 ), Daya Ledak Otot Tungkai (X3) dengan skor hasil kemampuan smash 

normal 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 

Variabel Fhitung    Signifikansi Keterangan 
Tinggi Badan 5.194 0.033 < 0.05 Linier 

Panjang Lengan 9.962  0.005 < 0.05 Linier 
Daya Ledak Otot Tungkai 15.949  0.001 < 0.05 Linier 

TB, Panjang Lengan,  DLOT, 11.650   0.000 < 0.05 Linier 
 

Dengan melihat tabel 4 dapat pahami 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 
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demikian uji parametrik dapat dilanjutkan. Adapun untuk jelasnya dapat 

diuraikan sebagai berikut :  

1) Untuk variabel tinggi badan  diperoleh nilai Fhitung sebesar 5.194 atau dengan 

nilai signifikasi 0.033 < 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan data 

variabel tinggi badan menunjukkan penyebaran datanya berada dalam satu 

garis yaitu  linier  

2) Untuk variabel panjang lengan diperoleh nilai Fhitung sebesar 9.962  atau bila 

dengan nilai signifikasi diperolah hasil sebesar 0.005 < 0.05 dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa data dari variabel panjang lengan penyebaran berada 

dalam satu garis lurus yaitu  linier. 

3) Untuk daya ledak otot tungkai diperoleh nilai Fhitung sebesar 15.949 atau 

dengan nilai signifikasi 0.001 < 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan data 

variabel daya ledak otot tungkai menunjukkan penyebaran datanya berada 

dalam satu garis yaitu  linier  

4) Untuk variabel panjang lengan diperoleh nilai Fhitung sebesar 9.962  atau bila 

dengan nilai signifikasi diperolah hasil sebesar 0.005 < 0.05 dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa data dari variabel panjang lengan penyebaran berada 

dalam satu garis lurus yaitu  linier. 

5) Untuk variabel tinggi badan, panjang lengan, daya ledak otot tungkai dengan 

skor hasil kecepatan pukulan smash normal diperoleh nilai Fhitung sebesar 

11.650 atau bila dengan nilai signifikasi diperoleh hasil sebesar 0.000 < 0.05 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dari variabel tinggi badan, 
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panjang lengan, daya ledak otot tungkai dengan skor hasil kecepatan pukulan 

smash normal 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 :  

Tabel : 5 
Rangkuman hasil perhitungan uji keberartian model garis regresi tunggal 

 
Variabel t hit  / ttab Signifikansi Keterangan 

Tinggi Badan 2.279 > 1.7109 0.033 < 0.05 Signifikan 
Panjang Lengan 3.156 > 1.7109 0.005 < 0.05 Signifikan 

Daya Ledak Otot Tungkai 3.102 > 1.7109 0.005 < 0.05 Signifikan 
 
 

Tabel : 6 
Rangkuman hasil perhitungan uji keberartian model garis regresi ganda 

 
Variabel F hit  / Ftab Signifikansi Keterangan 

TB, panjang lengan, DLOT 3.597 > 3.4028 0.033 < 0.05  Signifikan 
 

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

penelitian  menunjukkan hasil sebagai berikut : 

1) Variabel tinggi badan diperoleh  nilai  t hitung > ttabel  ialah sebesar 2.279           

> 1.7109 atau bila dilihat dari nilai signifikansi diperoleh hasil sebesar 0.033 < 

0.05 dengan demikian  kesimpulannya signifikan. 
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2) Variabel panjang lengan diperoleh  nilai t hitung > ttabel ialah sebesar 3.156 > 

1.7109 atau bila dilihat dari nilai signifikansinya diperoleh hasil sebesar   

0.005 < 0.05 dengan demikian kesimpulannya adalah signifikan. 

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

3.994 > 1.7109 atau bila dilihat dari nilai signifikansi diperoleh hasil sebesar 

0.001 < 0.05 dengan demikian  kesimpulannya signifikan. 

4) Variabel tinggi badan, panjang lengan, daya ledak otot tungkai diperoleh  nilai 

F hitung > Ftabel ialah sebesar 11.650 > 3.4028 atau bila dilihat dari nilai 

signifikansinya diperoleh hasil sebesar 0.000 < 0.05 dengan demikian 

kesimpulannya adalah signifikan.  

 

4.2.2 Uji Sumbangan  

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari besar sumbangan dari 

setiap variabel bebas dengan variabel terikat, untuk itu perlu dilakukan uji 

hubungan terlebih dahulu terhadap semua variabel dalam penelitian kemudian 

dicari besar sumbangan yang meliputi  seperti berikut ini :   

4.2.2.1  Analisis Regresi Tunggal 

Penelitian ini akan mencari signifikansi besar sumbangan variabel tinggi 

badan, panjang lengan, daya ledak otot tungkai dengan kecepatan pukulan servis 

normal, oleh karena itu uji yang dipergunakan adalah uji regresi terlebih dahulu 

untuk mengetahui adakah hubungan yang signifikan antar variabel bebas X1, X2, 

X3 dengan variabel terikat (Y), yang kemudian dilanjutkan dengan menghitung 

seberapa besar sumbangan antara variabel bebas X1, X2, X3 dengan variabel     
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terikat (Y), yang membuat signifikan. Maka disini akan ditampilkan hasil 

perhitungan uji regresi dan karena itu ditampilkan pula seberapa besar 

signifikansi sumbangannya. Sebab pada analisis regresi dapat ditampilkan 

beberapa determinan seperti koefisien determinasi R2(R Square ) yang bisa 

digunakan untuk mengukur prosentase besarnya pengaruh variabel prediktor ( 

independent ) atau (X1, X2, X3) terhadap variabel dependent (Y). Untuk 

mengetahui uji hubungan dengan ketentuan :  jika t hitung  >  ttabel  atau  

signifikansi  <  0.05  berarti  signifikan,  jika t hitung < ttabel  atau signifikansi > 

0.05 berarti tidak signifikan. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti 

terlihat pada tabel 5 merupakan hasil perhitungan uji hubungan untuk variabel 

tunggal, dan untuk tabel 7 merupakan rangkuman model summary untuk 

menghitung besar sumbangan dari masing-masing variabel yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel  : 7 
Rangkuman Hasil Perhitungan Besar Sumbangan Tinggi Badan, Panjang lengan,  

Daya Ledak Otot Tungkai dengan hasil kemampuan smash pada pemain voli  
Klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 2008 

Model Summary 
Variabel R  R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Tinggi Badan dengan servis hasil kemampuan smash normal 0.445 0.198 0.160 9.1637 
Panjang lengan dengan servis hasil kemampuan smash normal 0.567 0.322 0.289 8.4285 
Daya Ledak Otot Tungkai dengan hasil kemampuan smash normal  0.657 0.432 0.405 7.7156 
TB, Panjang lengan, DLOT dengan hasil kemampuan smash normal  0.734 0.538 0.492 7.1273 

 

Berdasarkan perhitungan statistik seperti terlihat pada tabel 7 bahwa besar 

sumbangan dari setiap variabel dapat dijelaskan sebagai berikut : 

4.2.2.1.1 Uji besar sumbangan tinggi badan terhadap kemampuan smash normal 
pada pemain voli Klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 2008. 
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Dari hasil perhitungan uji hubungan untuk variabel tinggi badan dengan 

skor hasil kemampuan smash normal diperoleh nilai t hitung  sebesar 2.279 dan 

nilai signifikansi sebesar 0.033 < 0.05 maka kesimpulannya ialah signifikan. 

Dengan demikian ada hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan 

kemampuan smash normal. Karena ada hubungan maka dapat diketahui 

besarnya sumbangan, ialah dengan melihat angka atau nilai determinan seperti 

koefisien determinasi R2  ( R Square ) yang bisa digunakan untuk mengukur 

prosentase besarnya pengaruh variabel prediktor ( independent ) atau (X1, X2, 

X3,) terhadap variabel dependent (Y). Berdasar pada tabel 7 untuk variabel 

tinggi badan diperoleh hasil R Square sebesar 0.198 x 100% = 19.8%, dengan 

demikian 100% - 19.8% = 80.2.% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

4.2.2.1.2 Uji Besar sumbangan panjang lengan terhadap kemampuan smash 
normal pada pemain voli Klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 
2008”. 

 
Dari hasil perhitungan uji hubungan untuk variabel panjang lengan dengan 

skor hasil kecepatan smash diperoleh nilai t hitung  sebesar 3.156 dan nilai 

signifikansi sebesar 0.005 < 0.05 maka kesimpulannya ialah sangat signifikan. 

Dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan antara panjang lengan 

dengan hasil skor hasil pada pada pemain voli Klub Britama Citra Serasi 

Ungaran Tahun 2008. Karena ada hubungan maka dapat diketahui besarnya 

sumbangan, ialah dengan melihat angka atau nilai determinan seperti koefisien 

determinasi R2   ( R Square ) yang bisa digunakan untuk mengukur prosentase 

besarnya pengaruh variabel prediktor ( independent ) atau (X1, X2, X3, X4) 
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terhadap variabel dependent (Y). Berdasar pada tabel 7 untuk variabel panjang 

lengan diperoleh hasil R Square sebesar 0.322 x 100% = 32.2%, dengan 

demikian 100% - 32.2% = 67.8.% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

4.2.2.1.3 Uji besar sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan 
smash normal pada pemain voli Klub Britama Citra Serasi Ungaran 
Tahun 2008. 

 
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari sumbangan dari setiap 

variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi dalam penyajian data dilakukan uji 

hubungan terlebih dahulu untuk semua variabel dalam penelitian kemudian 

dicari besar sumbangan. Dari perhitungan untuk uji sumbangan variabel daya 

ledak otot tungkai terhadap skor hasil kecepatan smash normal dapat dilihat 

pada tabel 5 diperoleh nilai t hitung sebesar 3.994 dan nilai signifikansi sebesar  

0.001 < 0.05 kesimpulannya ialah signifikan. Dengan demikian terdapat 

hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dengan kemampuan 

smash normal pada pemain voli puteri Klub Britama Citra Serasi Ungaran 

Tahun 2008.  Karena ada hubungan maka dapat diketahui besarnya sumbangan, 

ialah dengan melihat angka atau nilai determinan seperti koefisien determinasi 

R2 ( R Square ) yang bisa digunakan untuk mengukur prosentase besarnya 

pengaruh variabel prediktor                  ( independent ) atau (X1, X2, X3) 

terhadap variabel dependent (Y). Berdasar pada tabel 7 untuk variabel daya 

ledak otot tungkai diperoleh hasil R Square sebesar 0.432 x 100% = 43.2%, 

dengan demikian 100% - 43.2% = 43.2% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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4.2.2.1.4   Analisis Regresi Ganda  

Sumbangan Tinggi Badan, Panjang Lengan, dan Daya Ledak Otot 
Tungkai Terhadap Kemampuan Smash Normal pada Pemain Bola Voli Puiteri 
klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 2008 

 
  Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari besar sumbangan dari setiap 

variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi dalam penyajian data dilakukan uji 

hubungan terlebih dahulu untuk semua variabel dalam penelitian kemudian 

dicari besar sumbangan. Pada analisis regresi ganda dilakukan dengan maksud 

akan menguji hubungan dari keempat variabel bebas ialah tinggi badan, panjang 

lengan, daya ledak otot tungkai dengan skor hasil kecepatan pukulan smash 

normal pada pemain voli Klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 2008, oleh 

karena itu analisisnya menggunakan regresi ganda dengan uji F.  

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang terdapat pada tabel 6 

bahwa diperoleh nilai Fhitung sebesar 11.650 dan nilai signifikansi sebesar 

0.000 < 0.05 kesimpulannya adalah signifikan. Dengan demikian terdapat 

hubungan yang signifikan antara tinggi badan, panjang lengan, daya ledak otot 

tungkai dengan hasil kecepatan pukulan smash normal pada pemain voli Klub 

Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 2008. Karena ada hubungan maka dapat 

diketahui besarnya sumbangan, ialah dengan melihat angka atau nilai 

determinan seperti koefisien determinasi R2 ( R Square ) yang bisa digunakan 

untuk mengukur prosentase besarnya pengaruh variabel prediktor ( 

independent ) atau (X1, X2, X3,) terhadap variabel dependent (Y), tetapi untuk 

mencari besar sumbangan regresi ganda tidak menggunakan R Square tetapi 

menggunakan Adjusted R Square.  Berdasarkan pada tabel 7 untuk variabel 
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ganda diperoleh hasil Adjusted R Square sebesar 0.492 x 100% = 49.2%, 

dengan demikian sisanya 100% - 49.2% = 50.8% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Adapun besar sumbangan secara keseluruhan variabel dapat dirangkum seperti 

terlihat pada tabel  8 berikut ini. 

Tabel : 8 
Rangkuman Besar Sumbangan dari setiap variabel 

variabel % Besar Sumbangan 
Tinggi Badan dengan servis hasil kecepatan servis normal 0.198 X 100% = 19.8% 
Panjang lengan dengan servis hasil kecepatan servis normal 0.322 X 100% = 32.2% 
Daya Ledak Otot Tungkai dengan hasil kecepatan servis normal  0.432 X 100% = 43.2% 
TB, Panjang lengan, DLOT dengan hasil kecepatan servis normal 0.492 X 100% = 49.2% 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil-hasil penelitian seperti tersebut di muka dapat terjadi disebabkan 

oleh hal-hal sebagai berikut : 

4.3.1 Sumbangan Tinggi Badan terhadap Smash Normal 

Pemain bola voli pada umumnya bertubuh tinggi, sebab permainan bola 

voli adalah permainan atas, artinya bola lebih banyak bergerak di atas kepala. 

Untuk itu diperlukan kedudukan tangan ialah organ yang paling banyak 

digunakan dalam permainan bola voli, yang bisa meraih bola-bola tinggi. 

Apalagi dalam melakukan smash, pemain bahkan harus meloncat setinggi-

tingginya agar bisa mencapai sebatas manapun ketinggian bola. Maka keadaan 

badan yang tinggi akan sangat membantu pelaksanaan smash tersebut.  Untuk 

itu dapat dilihta bahwa sumbangan tinggi badan teerhadap smash normal 

adalah 19.8 %  
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4.3.2 Sumbangan Panjang Lengan terhadap Smash Normal 

Dibandingkan dengan tinggi badan, ternyata panjang lengan memberi 

sumbngan yang lebih besar, ialah 32.2 %. Hal ini dapat dimaklumi sebab 

panjang tangan dalam gerakan smash adalah gerakan ayunan tangan yang 

merupakan gerakan rotasi atau berputar. Gerak ini  terjadi bila obyek bergerak 

pada lintasan lingkaran. Sebenarnya apabila gerak tangan yang melaukan 

smash dilanjutkan gerakan tersebut menjadi ge4rakan berputar yang 

mengelilingi titik yang tetap. Maksudnya adalah jarak yang ditempuh bisa 

berupa busur yang kecil atau satu lingkaran penuh (Sudarminto, 1992:78).  

Kebanyakan gerakan segmen-segmen tubuh mengayun pada satu titik yang 

tetap dan lintasannya berbentuk suatu busur lingkaran. Gerakan lengan seperti 

kincir angin yang berputar pada sendi bahu merupakan gerak angular. Gerak 

angular dalam hal jarak, kecepatan dan percepatan dapat dilihta pada sistem 

pengungkit. Misalnya pengungkit A jari-jarinya lebih pendek daripada B, dan 

B lebih pendek daripada C. Jika ketiga pengungkit tersebut digerakkan 

sepanjang jarak angular yang sama dalam waktu yang sama pula, jelas bahwa 

pengungkit A akan bergerak dengan kecepatan yang lebih kecil dari pada 

kecepatan ujung-ujung B dan C. Jadi ketiganya memiliki kecepatan angular 

yang sama, tetapi kecepatan linier pada gerak berputar pada masing-masing 

ujung pengungkit akan sebanding dengan panjangnya pengungkit. Suatu 

obyek yang bergerak pada ujung radius yang panjang akan memiliki linier 

yang lebih besar daripada obyek yang bergerak pada ujung radius pendek, jika 

kcepatan angularnya dibuat konstan. Sudarminto (1992:93) mengatakan 

bahwa makin panjang radius makin besar kecepatan liniernya. Jadi sangat 
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menguntungkan bila digunakan pengungkit sepanjang-panjangnya untuk 

memberikan kecepatan linier kepada obyek, asal panjang pengungkit tersebut 

tidak mengorbankan kecepatan angular. 

 

4.3.3 Sumbangan Daya Ledak Ootot Tungkai terhadap Smash Normal 

Fungsi daya ledak otot tungkai dalam melakukan smash adalah 

mendorong badan naik setinggi-tingginya, agar dengan mudah lengan 

melepaskan pukulan. Secara teori itu mudah dilakukan, tetapi yang belum 

diperhitungkan dalam penelitian ini adalah apa ada hubungan yang signifikan 

antara daya dorong naik terhadap badan dan kekerasan pukulan. Daya dorong 

naik akan lebih efektif bila itu dipergunakan untuk mengarahkan bola daripada 

untuk kecepatan bola. Walau begitu sumbangan daya ledak otot tungkai 

memberi sumbangan rata-rata cukup berarti ialah 43.2 %  
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Dari hasil pembahasan dapat ditarik simpulan penelitian ini adalah 

: 

5.1.1 Sumbangan tinggi badan terhadap kecepatan bola pada smah normal 

pemain bola voli puteri klub Britana Citra Serasi Ungaran Tahun 2008, 

adalah 11.6%.   

5.1.2 Sumbangan panjang lengan terhadap kecepatan bola pada smah normal 

pemain bola voli puteri klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 2008, 

adalah 12.2%. 

5.1.3 Sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap kecepatan bola pada smah 

normal pemain bola voli puteri klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 

2008, adalah 31.4%. 

5.1.4 Sumbangan tinggi badan, panjang lengan, dan daya ledak otot tungkai  

terhadap kecepatan bola pada smah normal pemain bola voli puteri klub 

Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 2008, adalah 26.1%. 

5.2 Saran  

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah : 

5.2.1 Kepada pelatih dan pemain bola voli puteri klub Britama Citra Serasi 

Ungaran harap diketahui bahwa tinggi badan, panjang lengan, dan daya 

ledak otot tungkai memberikan sumbangan yang signifikan, maka perlu 

ada perhatian terhadap ketiga variabel tersebut dalam latihan. Tinggi 
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badan dan panjang lengan adalah faktor bawaan, tetapi daya ledak otot 

tungkai dapat dilatih dengan bebrapa cara seperti : Power Clean, Quarter 

Half  Squat, leg step Ups. Leg Pres dan sebagainya ( M. Sayoyo, 1992:86).  

5.2.2 Apabila mencari seorang pemain bola voli, diusahakan agar pemain 

tersebut mempun yai tungkai yang panjang, sebab hal itu akan menunjang 

tinggi badan yang sangat berpengaruh pada pemain bola voli.  

5.2.3  Kepada para peneliti dan pemerhati bola voli, disarankan untuk 

melakukan penelitian lanjut dengan menambah variabel yang diperkirakan 

mempunyai sumbangan yang besar, misalnya  ialah kekuatanotot perut, 

kelentukan punggung, serta elastisitas otot punggung. 
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Lampiran 1 
 

Data hasil pengukuran tinggi badan, panjang lengan, daya ledak otot 
tungkai dan kemampuan smash normal pemain puteri klub Britama 

Citra Serasi Ungaran   
Tahun 2008 

 
        

  DLOT Panj Lengan Tinggi Badan 
Kemp.Smash 

Normal 
 

No. N a m a Raihan Lompatan Hasil    
1  Dini 174 208 34 56 135 17 
2  Feby 195 229 34 63 150 31 
3  Bela 219 239 20 71 162 48 
4  Malvin 207 233 26 70 160 28 
5  Galuh 208 245 37 73 162 13 
6  Ita 205 241 36 70 159 14 
7  Nadia 207 243 36 70 165 18 
8  Hera 195 237 42 65 150 33 
9  R.Febi 194 230 36 65 150 31 

10  Isti 196 227 31 66 157 14 
11  Ratih 197 228 31 67 152 15 
12  Dyah 196 219 23 65 154 10 
13  Longit 200 237 37 70 158 11 
14  April 219 268 49 76 162 63 
15  Tika 224 272 48 77 173 39 
16  Hedy 219 263 44 73 170 60 
17  Fitri 198 240 42 68 135 30 
18  Riza 209 258 49 72 160 45 
19  Reza 211 249 38 72 162 18 
20  Rita 210 258 48 68 163 70 
21  Yulia 203 249 46 69 160 53 
22  Nur 210 250 40 72 163 28 
23  Ervin 211 255 44 73 163 36 

 Mean   37.87 69.17  31.52 
 Std.Dev   8.12 4.59  17.83 
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Lampiran 2 
 
 

Data hasil pengukuran tinggi badan, panjang lengan, daya ledak otot 
tungkai dan kemapuan smash normal pemain puteri klub Britama 

Citra Serasi Ungaran   
Tahun 2008 

                 Transformasi ke Skor T 
      
      

No. N a m a T DLOT  T Panj Lengan 
Kemp.Smash 

Normal TB 
1  Dini 45.23 21.29 41.86 135 
2  Feby 45.23 36.55 49.71 150 
3  Bela 27.99 53.98 59.24 162 
4  Malvin 35.38 51.80 48.02 160 
5  Galuh 48.93 58.34 39.61 162 
6  Ita 47.70 51.80 40.17 159 
7  Nadia 47.70 51.80 42.42 165 
8  Hera 55.09 40.90 50.83 150 
9  R.Febi 47.70 40.90 49.71 150 

10  Isti 41.54 43.08 40.17 157 
11  Ratih 41.54 45.26 40.73 152 
12  Dyah 31.69 40.90 37.93 154 
13  Longit 48.93 51.80 38.49 158 
14  April 63.71 64.87 67.65 162 
15  Tika 62.48 67.05 54.19 173 
16  Hedy 57.55 58.34 65.97 170 
17  Fitri 55.09 47.44 49.15 135 
18  Riza 63.71 56.16 57.56 160 
19  Reza 50.16 56.16 42.42 162 
20  Rita 62.48 47.44 71.58 163 
21  Yulia 60.01 49.62 62.05 160 
22  Nur 52.62 56.16 48.02 163 
23  Ervin 57.55 58.34 52.51 163 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
OUT PUT DATA 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics 
 N Maximum Minimum Mean Std. Deviation 

Tinggi Badan 23 66.70 25.47 49.9996 10.0001 
Panjang Lengan 23 67.05 21.29 49.9991 10.0007 

Daya Ledak Otot Tungkai 23 63.71 27.99 50.0004 10.0013 
Kemampuan Smash Normal 23 71.58 37.93 49.9996 9.9994 

 
 
NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Daya Ledak Otot 

Tungkai 
Panjang 
Lengan 

Kemampuan 
Smash Normal 

Tinggi 
Badan 

N  23 23 23 23 
Normal Parameters Mean 50.0004 49.9991 49.9996 49.9996 

 Std. Deviation 10.0013 10.0007 9.9994 10.0001 
Most Extreme Differences Absolute .105 .137 .167 .169 

 Positive .085 .115 .167 .149 
 Negative -.105 -.137 -.114 -.169 

Kolmogorov-Smirnov Z  .502 .655 .801 .812 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .963 .784 .542 .524 
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
NPar Tests 
Chi-Square Test 

Test Statistics 
 Daya Ledak Otot Tungkai Panjang Lengan Kemampuan Smash 

Normal 
Tinggi Badan

Chi-Square 3.174 8.087 2.609 8.087 
df 13 12 18 12 

Asymp. Sig. .997 .778 1.000 .778 
a  14 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1.6. 
b  13 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1.8. 
c  19 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1.2. 

 
Regression 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Kemampuan Smash Normal 49.9996 9.9994 23 
Daya Ledak Otot Tungkai 50.0004 10.0013 23 

Panjang Lengan 49.9991 10.0007 23 
Tinggi Badan 49.9996 10.0001 23 
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Correlations 
  Kemampuan 

Smash Normal
Daya Ledak 

Otot Tungkai 
Panjang 
Lengan 

Tinggi 
Badan 

Pearson Correlation Kemampuan Smash Normal 1.000 .561 .349 .341 
 Daya Ledak Otot Tungkai .561 1.000 .411 .244 
 Panjang Lengan .349 .411 1.000 .800 
 Tinggi Badan .341 .244 .800 1.000 

Sig. (1-tailed) Kemampuan Smash Normal . .003 .052 .056 
 Daya Ledak Otot Tungkai .003 . .026 .131 
 Panjang Lengan .052 .026 . .000 
 Tinggi Badan .056 .131 .000 . 

N Kemampuan Smash Normal 23 23 23 23 
 Daya Ledak Otot Tungkai 23 23 23 23 
 Panjang Lengan 23 23 23 23 

Tinggi Badan 23 23 23 23
 

Model Summary 
 R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Change Statistics Durbin-
Watson 

Model     R Square 
Change 

F Change df1 df2 Sig. F Change  

1 .602 .362 .261 8.5932 .362 3.597 3 19 .033 1.886 
a  Predictors: (Constant), Tinggi Badan,  Daya Ledak Otot Tungkai,  Panjang Lengan 
b  Dependent Variable:  Kemampuan Smash Normal 
 

ANOVA 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 796.740 3 265.580 3.597 .033 
 Residual 1403.010 19 73.843   
 Total 2199.750 22    

a  Predictors: (Constant), Tinggi Badan,  Daya Ledak Otot Tungkai,  Panjang Lengan 
b  Dependent Variable:  Kemampuan Smash Normal 
 

 
Regression 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Kemampuan Smash Normal 49.9996 9.9994 23 
Daya Ledak Otot Tungkai 50.0004 10.0013 23 

 
Correlations 

  Kemampuan 
Smash Normal

Daya Ledak Otot 
Tungkai 

Pearson Correlation Kemampuan Smash Normal 1.000 .561 
 Daya Ledak Otot Tungkai .561 1.000 

Sig. (1-tailed) Kemampuan Smash Normal . .003 
 Daya Ledak Otot Tungkai .003 . 

N Kemampuan Smash Normal 23 23 
 Daya Ledak Otot Tungkai 23 23 
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Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .561 .314 .282 8.4753
         a  Predictors: (Constant),  Daya Ledak Otot Tungkai 
         b  Dependent Variable:  Kemampuan Smash Normal 
 

ANOVA 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 691.301 1 691.301 9.624 .005 
 Residual 1508.449 21 71.831   
 Total 2199.750 22    

        a  Predictors: (Constant),  Daya Ledak Otot Tungkai 
        b  Dependent Variable:  Kemampuan Smash Normal 
 

Coefficients 
  Unstandardized 

Coefficients 
 Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Model  B Std. Error Beta   
1 (Constant) 21.975 9.205  2.387 .026 
 Daya Ledak Otot Tungkai .560 .181 .561 3.102 .005 

a  Dependent Variable:  Kemampuan Smash Normal 
 
Regression 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Kemampuan Smash Normal 49.9996 9.9994 23 
Panjang Lengan 49.9991 10.0007 23 

 
Correlations 

  Kemampuan Smash Normal Panjang Lengan 
Pearson Correlation Kemampuan Smash Normal 1.000 .349 

 Panjang Lengan .349 1.000 
Sig. (1-tailed) Kemampuan Smash Normal . .052 

 Panjang Lengan .052 . 
N Kemampuan Smash Normal 23 23 
 Panjang Lengan 23 23 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .349 .122 .080 9.5926 

a  Predictors: (Constant),  Panjang Lengan 
b  Dependent Variable:  Kemampuan Smash Normal 

ANOVA 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 267.392 1 267.392 2.906 .103 
 Residual 1932.358 21 92.017   
 Total 2199.750 22    

a  Predictors: (Constant),  Panjang Lengan 
b  Dependent Variable:  Kemampuan Smash Normal 
 



 

 

71

Coefficients 
  Unstandardized 

Coefficients 
 Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Model  B Std. Error Beta   
1 (Constant) 32.570 10.419  3.126 .005 
 Panjang Lengan .349 .204 .349 1.705 .103 

a  Dependent Variable:  Kemampuan Smash Normal 
 
 
Regression 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Kemampuan Smash Normal 49.9996 9.9994 23 
Tinggi Badan 49.9996 10.0001 23 

 
Correlations 

  Kemampuan Smash Normal Tinggi Badan
Pearson Correlation Kemampuan Smash Normal 1.000 .341 

 Tinggi Badan .341 1.000 
Sig. (1-tailed) Kemampuan Smash Normal . .056 

 Tinggi Badan .056 . 
N Kemampuan Smash Normal 23 23 
 Tinggi Badan 23 23 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .341 .116 .074 9.6214 

             a  Predictors: (Constant), Tinggi Badan 
             b  Dependent Variable:  Kemampuan Smash Normal 
 

ANOVA 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 255.752 1 255.752 2.763 .111 
 Residual 1943.998 21 92.571   
 Total 2199.750 22    

      a  Predictors: (Constant), Tinggi Badan 
      b  Dependent Variable:  Kemampuan Smash Normal 
 

Coefficients 
  Unstandardized 

Coefficients 
 Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Model  B Std. Error Beta   
1 (Constant) 32.952 10.451  3.153 .005 
 Tinggi Badan .341 .205 .341 1.662 .111 

a  Dependent Variable:  Kemampuan Smash Normal 
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Nonparametric Correlations 
 

Correlations 

   Daya Ledak Otot 
Tungkai 

Panjang 
Lengan 

Kemampuan 
Smash Normal 

Tinggi 
Badan 

Kendall's 
tau_b 

Daya Ledak 
Otot Tungkai 

Correlation 
Coefficient 1.000 .379 .508 .279 

  Sig. (2-tailed) . .015 .001 .074 
  N 23 23 23 23 

 Panjang 
Lengan 

Correlation 
Coefficient .379 1.000 .210 .675 

  Sig. (2-tailed) .015 . .174 .000 
  N 23 23 23 23 

 Kemampuan 
Smash Normal 

Correlation 
Coefficient .508 .210 1.000 .263 

  Sig. (2-tailed) .001 .174 . .088 
  N 23 23 23 23 

 Tinggi Badan Correlation 
Coefficient .279 .675 .263 1.000 

  Sig. (2-tailed) .074 .000 .088 . 
  N 23 23 23 23 

Spearman's 
rho 

Daya Ledak 
Otot Tungkai 

Correlation 
Coefficient 1.000 .525 .635 .426 

  Sig. (2-tailed) . .010 .001 .043 
  N 23 23 23 23 

 Panjang 
Lengan 

Correlation 
Coefficient .525 1.000 .313 .814 

  Sig. (2-tailed) .010 . .146 .000 
  N 23 23 23 23 

 Kemampuan 
Smash Normal 

Correlation 
Coefficient .635 .313 1.000 .392 

  Sig. (2-tailed) .001 .146 . .064 
  N 23 23 23 23 

 Tinggi Badan Correlation 
Coefficient .426 .814 .392 1.000 

  Sig. (2-tailed) .043 .000 .064 . 
  N 23 23 23 23 

*  Correlation is significant at the .05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

73

Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 
SERTIFIKASI ALAT-ALAT TES 
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Lampiran 11 
Dolumentasi Penelitian  

 

 
 

Sampel Penelitian 
 

 
 

Pengarahan 
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Mengukur Tinggi Raihan 
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Mengukur Panjang Lengan 
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Smash Normal  

 
 

 
Smash Normal  


