
ARTIKEL 

 

HUBUNGAN ANTARA KEKUATAN OTOT LENGAN, TINGGI BADAN  

DAN  KELENTUKAN TOGOK DENGAN KETEPATAN SMASH DALAM 

PERMAINAN  BOLAVOLI PADA SISWI EKSTRAKURIKULER  

BOLAVOLI SMAN 4 KEDIRI TAHUN AJARAN 2017/2018 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Penulisan Skripsi Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar 

Sarjana Pendidikan (S.Pd.)   

Pada Program Studi PENJASKESREK 

FKIP UN PGRI Kediri 

 

 

 

 

 

Oleh : 

 

ANGGA RESTU ANDIKA 

NPM. 14.1.01.09.0028 

 

Dibimbing Oleh : 

1. Drs. H. Sugito, M.Pd. 

2. Ardhi Mardiyanto Indra P., M.Or. 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) 

UNIVERSITAS NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA 

UN PGRI KEDIRI 

2018 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Angga Restu Andika | 14.1.01.09.0028 
FKIP - Penjaskesrek 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 1 || 

 
 

SURAT PERNYATAAN 

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Lengkap  : ANGGA RESTU ANDIKA  

NPM  : 14.1.01.09.0028 

Telepun/HP  : 085735279461 

Alamat Surel (Email)  : anggageonk@gmail.com 

Judul Artikel : Hubungan Antara Kekuatan Otot Lengan, Tinggi Badan 

Dan  Kelentukan Togok Dengan Ketepatan Smash 

Dalam Permainan  Bolavoli Pada Siswi Ekstrakurikuler 

Bolavoli Sman 4 Kediri Tahun Ajaran 2017/2018. 

Fakultas – Program Studi  : FKIP - Penjaskesrek 

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Alamat Perguruan Tinggi : Jln. Kh. Achmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kota Kediri 

 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan 

bebas plagiarisme; 

b.   artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.  Apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, 

saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
 
 
 

Mengetahui Kediri, 29 Juli 2018 

  

Penulis, 

 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Angga Restu Andika | 14.1.01.09.0028 
FKIP - Penjaskesrek 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 2 || 

 
 

 
HUBUNGAN ANTARA KEKUATAN OTOT LENGAN, TINGGI BADAN DAN  

KELENTUKAN TOGOK DENGAN KETEPATAN SMASH DALAM  

PERMAINAN  BOLAVOLI PADA SISWI EKSTRAKURIKULER  

BOLAVOLI SMAN 4 KEDIRI TAHUN AJARAN 2017/2018 

 

Angga Restu Andika 

NPM. 14.1.01.09.0028 

 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 

Email. anggageonk@gmail.com 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi adanya upaya untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot 

lengan, tinggi badan dan kelentukan togok dengan ketepatan smash dalam permainan bolavoli pada 

siswi ekstrakurikuler bolavoli SMAN 4 Kediri tahun ajaran 2017/2018. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Adakah hubungan antara kekuatan otot 

lengan dengan ketepatan smash dalam permainan bolavoli pada siswi ekstrakurikuler bolavoli? (2) 

Adakah hubungan antara tinggi badan dengan ketepatan smash dalam permainan bolavoli pada siswi 

ekstrakurikuler bolavoli? (3) Adakah hubungan antara kelentukan togok dengan ketepatan smash 

dalam permainan bolavoli pada siswi ekstrakurikuler bolavoli? (4) Adakah hubungan antara kekuatan 

otot lengan, tinggi badan dan kelentukan togok dengan ketepatan smash dalam permainan bolavoli 

pada siswi ekstrakurikuler bolavoli SMAN 4 Kediri Tahun Ajaran 2017/2018? 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan mencari tahu ada 

tidaknya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Populasi dan dalam penelitian ini adalah 

siswi ekstrakurikuler bolavoli di SMAN 4 Kediri dengan jumlah 10 siswi. Teknik pengambilan data 

menggunakan tes dan instrumen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji prasyarat tes, uji 

analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Ada hubungan kekuatan otot lengan dengan ketepatan 

smash bolavoli pada siswi ekstrakurikuler bolavoli SMAN 4 Kediri tahun ajaran 2017/2018 dengan 

koefisien determinasi sebesar 37,4% (2) Ada hubungan tinggi badan dengan ketepatan smash bolavoli 

pada siswi ekstrakurikuler bolavoli SMAN 4 Kediri tahun ajaran 2017/2018 dengan koefisien 

determinasi sebesar 36,1%. (3) Ada hubungan kelentukan togok dengan ketepatan smash bolavoli 

pada siswi ekstrakurikuler bolavoli SMAN 4 Kediri tahun ajaran 2017/2018 dengan koefisien 

determinasi sebesar 14,8%. (4) Ada hubungan kekuatan otot lengan, tinggi badan, dan kelentukan 

togok dengan ketepatan smash bolavoli pada siswi ekstrakurikuler bolavoli SMAN 4 Kediri tahun 

ajaran 2017/2018 dengan koefisien determinasi sebesar 76,3%. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan agar menambah latihan-latihan lain yang 

mendukung ketepatan smash dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan smash 

siswi, yaitu kekuatan otot lengan, tinggi badan, dan kelentukan togok. 

 

KATA KUNCI  : Kekuatan Otot Lengan, Tinggi Badan, Kelentukan Togok, dan Ketepatan 

Smash Bolavoli. 
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I. LATAR BELAKANG 

Olahraga mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Di zaman modern saat ini, 

manusia tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan olahraga, baik untuk 

meningkatkan prestasi maupun 

kebutuhan dalam menjaga kondisi 

tubuh supaya tetap sehat. Salah satu 

cabang olahraga yang digemari 

masyarakat baik laki-laki maupun 

perempuan saat ini, yaitu olahraga 

bola voli.  

Bola voli merupakan salah satu 

jenis permainan bola besar. 

Permainan bola voli dilakukan oleh 

dua regu. Setiap regu terdiri atas 

enam pemain. Dalam permainan bola 

voli, setiap regu saling memantulkan 

bola yang melewati atas net atau 

jaring. Setiap regu berusaha 

mematikan gerakan lawan sehingga 

tidak mampu mengembalikan bola 

dari pukulan atau pantulan bola dari 

lawan  

Olah raga bola voli juga dilakukan 

untuk mencapai sebuah prestasi 

sehingga memerlukan keseriusan dan 

kedisiplinan dalam berlatih. 

Pencapaian prestasi yang tinggi 

diperlukan beberapa kemampuan 

yang harus dipenuhi dalam 

memperoleh prestasi yang tinggi 

seorang atlit tidak hanya 

mengendalikan bakat yang dimiliki 

saja, tetapi harus memiliki 

kemampuan kondisi fisik, teknik 

taktik dan mental yang baik.  

Dalam kaitannya dengan 

permasalahan terhadap faktor untuk 

mencapai prestasi maksimal adalah 

kondisi fisik yang kemungkinan 

berpengaruh terhadap ketepatan 

smash pada permainan bola voli 

meliputi: kekuatan otot lengan, tinggi 

badan, dan kelentukan tubuh. 

Karena banyak sekali yang 

melakukan smash akan tetapi 

pukulan yang dihasilkan masih biasa 

– biasa saja, sehingga untuk 

mematikan lawan sangatlah dirasa 

kurang sekali. Dan juga masih 

banyak yang melakukan smash akan 

tetapi pukulan yang dihasilkan jauh 

dari sasaran yang diharapkan, 

terkadang menyamping jauh keluar 

lapangan, ada juga yang jauh 

meninggalkan garis belakang 

lapangan, sehingga hal semacam ini 

sangatlah merugikan bagi tim yang 

melakukan smash, karena justru poin 

itu didapat oleh lawan 

Menyikapi hal tersebut maka 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan antara 

Kekuatan Otot Lengan, Tinggi 
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Badan, dan Kelentukan Tubuh 

dengan Ketepatan Smash dalam 

Permainan Bola Voli pada Siswa 

Ekstrakurikuler Bola Voli SMAN 4 

Kediri Tahun Ajaran 2017/2018”. 

 

II. METODE 

A. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel 

terikatnya adalah ketepatan smash 

bolavoli (Y), sedangkan variabel 

bebas dalam peneltian ini adalah 

kekuatan otot lengan (X1), tinggi 

badan (X2), dan kelentukan togok 

(X3). 

B. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan 

yang dipergunakan adalah 

pendekatan kuantitatif. Hal ini 

digunakan karena data-data yang 

diperoleh berbentuk angka-angka.  

Dengan mengambil data secara 

langsung dilapangan dengan 

melakukan tes kekuatan otot lengan, 

tinggi badan, kelentukan tubuh, dan 

ketepatan smash bolavoli. 

Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode korelasional 

yaitu suatu penelitian yang 

melibatkan tindakan pengumpulan 

data guna menentukan, apakah ada 

hubungan dan tingkat hubungan 

antara dua variabel atau lebih. 

Penelitian ini dilakukan ketika kita 

ingin mengetahui tentang ada 

tidaknya dan kuat lemahnya 

hubungan variabel yang terkait 

dalam suatu objek atau subjek yang 

diteliti. Adanya hubungan dan 

tingkat variabel ini penting, karena 

dengan mengetahui tingkat hubungan 

yang ada, peneliti akan dapat 

mengembangkannya sesuai dengan 

tujuan peneliti. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di SMA 

Negeri 4 Kediri, dan waktu 

pelaksanaan penelitian dilakukan 

dalam jangka waktu satu hari pada 

tanggal 24 April 2018. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang 

mempunya kualitas dan 

karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulanya.  

(Sugiyono, 2014:80). 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswi ekstrakurikuler 

bolavoli di SMAN 4 Kediri 

dengan jumlah 10 siswi. 

2. Sampel 
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Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2014:81). Adapun 

sampel penelitian ini yang 

digunakan adalah semua siswi 

yang mengikuti ekstrakurikuler 

bolavoli di SMAN 4 Kediri yang 

berjumlah 10 siswi. 

Maka untuk keperluan 

penelitian peneliti menggunakan 

teknik sampling jenuh. Hal ini 

berdasarkan pendapat Sugiyono 

(2015:85) yang mengakatakan 

bahwa apabila jumlah populasi 

relatif kecil, kurang dari 30 orang, 

atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan 

kesalahan yang sangat kecil. 

Istilah lain sampel jenuh adalah 

sensus, dimana semua anggota 

populasi dijadikan sampel. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian 

Setelah melakukan penelitian 

dengan tes dan pengukuran yang 

dalam penelitian ini variabel adalah 

kekuatan otot lengan, tinggi badan, 

kelentukan togok dan ketepatan 

smash. Pada hasil pengukuran 

variabel pertama memiliki rata-rata 

sebesar 31,1 dengan data minimum 

12,00 dan data terbesar 47,00 

sedangkan untuk standar deviasinya 

sebesar 11,695. Hasil pengukuran 

variabel kedua memiliki rata-rata 

sebesar 158,3 dengan data minimum 

145,00 dan data terbesar 170,00 

sedangkan untuk standar deviasinya 

sebesar 8,654. Hasil pengukuran 

variabel ketiga memiliki rata-rata 

sebesar 16,6 dengan data minimum 

10,00 dan data terbesar 25,00 

sedangkan untuk standar deviasinya 

sebesar 5,44. Sedangkan pada hasil 

pengukuran variabel keempat yaitu 

variabel yang dipengaruhi memiliki 

rata-rata sebesar 18,9 dengan data 

minimum 8,00 dan data terbesar 

28,00 sedangkan untuk standar 

deviasinya sebesar 6,136. 

1. Uji Prasyarat Analisis 

Sebelum menuju pada uji 

hipotesis maka terlebih dahulu 

mengadakan uji awal untuk 

memenuhi prasyarat analisis 

selanjutnya. Langkah yang harus 

dilalui dengan prasyarat analisis 

yaitu : uji normalitas data dan uji 

homogenitas varians data. Berikut 

merupakan hasil rangkuman dari 

uji prasyarat analisis. 

a. Uji Normalitas Data 

Untuk menguji kenormalan 

atau normalitas data dalam 
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penelitian ini menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov Z. 

Dengan harapan setelah diuji 

dengan penelitian akan 

mendapatkan hasil yang 

berdistribusi normal. Dalam 

uji normalitas data pada 

masing-masing variabel 

meliputi kekuatan otot 

lengan, tinggi badan, 

kelentukan togok dan 

ketepatan smash. Dengan 

menggunakan subjek 

penelitian sebanyak 10 orang. 

Berdasarkan pada hasil tes 

dan pengukuran maka 

diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Kekuat

an otot 

lengan 

Tinggi 

Badan 

Kelent

ukan 

Togok 

Ketepa

tan 

Smash 

N 10 10 10 10 

Normal 

Paramet

ers
a,b

 

Mean 31.10 158.30 16.60 18.90 

Std. 

Deviati

on 

11.695 8.654 5.441 6.136 

Most 

Extreme 

Differen

ces 

Absolu

te 
.198 .178 .216 .234 

Positiv

e 
.129 .131 .216 .127 

Negati

ve 
-.198 -.178 -.140 -.234 

Test Statistic .198 .178 .216 .234 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.200

c,d
 .200

c,d
 .200

c,d
 .129

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : Diolah dari Output SPSS, 2018 

Pada tabel diatas 

menggambarkan hasil oleh 

data untuk mencari 

kenormalan dari masing-

masing variabel yaitu 

kekuatan otot lengan, tinggi 

badan, kelentukan togok dan 

ketepatan smash, yang 

memiliki nilai Asymp. Sig test 

yang lebih besar dari 0,05. 

Maka dalam hal ini 

menunjukkan bahwa keempat 

data penelitian tersebut 

beristribusi normal. 

b. Uji Homogenitas Varians 

Data 

Untuk menguji homogenitas 

data dalam penelitian ini 

dengan menggunakan levene 

test pada SPSS 23. Yang 

dalam penelitian ini 

digunakan untuk menguji 

kesamaan beberapa populasi 

dalam penelitian ini. Berikut 

hasil data setelah uji : 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares 

d

f 

Mean 

Square F Sig. 
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Kekuat

an otot 

lengan 

Between 

Groups 

1222.23

3 
7 

174.60

5 

12.2

93 
.124 

Within 

Groups 
8.667 2 4.333   

Total 1230.90

0 
9    

Tinggi 

Badan 

Between 

Groups 
633.433 7 90.490 

4.45

0 
.196 

Within 

Groups 
40.667 2 20.333   

Total 674.100 9    

Kelent

ukan 

Togok 

Between 

Groups 
261.733 7 37.390 

16.0

24 
.060 

Within 

Groups 
4.667 2 2.333   

Total 266.400 9    

Sumber : Diolah dari Output SPSS, 2018 

Dari hasil analisis yang 

tersaji pada tabel 

menggunakan perhitungan 

levene test yang meliputi 

perhitungan kekuatan otot 

lengan, tinggi badan, 

kelentukan togok dan 

ketepatan smash 

menunjukkan hasil yang 

signifikan karena lebih besar 

dari 0,05, yang dalam hal ini 

menunjukkan bahwa hasil 

keempat data tersebut 

menunjukkan hasil homogen. 

2. Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh variabel 

independen dengan variabel 

dependen, maka digunakan model 

regresi linier berganda dengan 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

Y  = ketepatan smash 

α   = Konstanta  

β   = Koefisien Regresi 

X1 = Kekuatan otot lengan 

X2 = tinggi badan 

X3 = Kelentukan togok 

e  = Residual (variabel 

kesalahan) 

Hasil analisis regresi linier 

berganda dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Coefficient
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 37.080 68.614  

Kekuatan otot lengan 1.432 .529 2.729 

Tinggi Badan 1.159 .500 1.224 

Kelentukan Togok 2.262 .722 2.005 

a. Dependent Variable: Ketepatan Smash 

Sumber: data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan maka didapat 

persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

Y = 37.080 + 1.1432 X1 + 1.159 

X2 + 2.262 X3 + e 

Persamaan regresi di atas 

mempunyai angka makna sebagai 

berikut: 
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a. Konstanta = 37,080 

Nilai tersebut 

mengidentifikasikan bahwa jika 

variabel kekuatan otot lengan 

(X1), tinggi badan (X2) dan 

kelentukan togok (X3) bernilai 

0, maka nilai ketepatan smash 

(Y) adalah 37,080. 

b. Koefisien X1 = 1,432 

Variabel X1 kekuatan otot lengan 

mempunyai pengaruh positif 

terhadap Y (ketepatan smash) 

dengan koefisien regresi sebesar 

1,432 satuan artinya jika terjadi 

peningkatan variabel X1 

(kekuatan otot lengan) sebesar 1 

satuan, maka Y (ketepatan 

smash) akan naik sebesar 1,432 

satuan dengan asumsi variabel 

tinggi badan dan kelentukan 

togok tetap atau konstan. 

c. Koefisien X2 = 1,159 

Variabel X2 tinggi badan 

mempunyai pengaruh positif 

terhadap Y (ketepatan smash) 

dengan koefisien regresi sebesar 

1,159 satuan artinya jika terjadi 

peningkatan variabel X2 (tinggi 

badan) sebesar 1 satuan, maka Y 

(ketepatan smash) akan naik 

sebesar 1,159 dengan asumsi 

variabel kekuatan otot lengan 

dan kelentukan togok tetap atau 

konstan. 

d. Koefisien X3 = 2,262 

Variabel X3 kelentukan togok 

mempunyai pengaruh positif 

terhadap Y (ketepatan smash) 

dengan koefisien regresi sebesar 

2,262 artinya jika terjadi 

peningkatan variabel X3 

(kelentukan togok) sebesar 1 

satuan, maka Y (ketepatan 

smash) akan naik sebesar 2,262 

satuan dengan asumsi variabel 

kekuatan otot lengan dan tinggi 

badan tetap atau konstan. 

e. Variabel yang berpengaruh 

paling dominan 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi linier berganda, dapat 

disimpulkan bahwa variabel 

yang berpengaruh paling 

dominan adalah variabel 

kelentukan togok yang memiliki 

nilai koefisien B (beta) paling 

yaitu sebesar 2,262. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi (R
2
) 

dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Analisa 

determinasi digunakan untuk 

mengetahui prosentase 
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sumbangan pengaruh variabel 

bebas secara serentak terhadap 

variabel terikat. 

 Koefisien ini menunjukkan 

seberapa besar prosentase variasi 

variabel bebas yang digunakan 

dalam model mampu menjelaskan 

variabel terikat. R
2 

= 0 maka 

variasi variabel bebas yang 

digunakan dalam metode tidak 

menjelaskan sedikitpun variasi 

variabel terikat. Sebaliknya jika 

R
2 
= 1 maka variasi variabel bebas 

digunakan dalam model 

menjelaskan 100% variasi 

variabel terikat. 

Koefisien Determinasi X1 terhadap Y 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .612
a
 .374 .296 5.149 

a. Predictors: (Constant), Kekuatan otot lengan 

Sumber: data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan table dapat 

diketahui nilai R
2
 sebesar 0,374. 

Hal ini menunjukan bahwa 

variabel independen kekuatan otot 

lengan, mampu menjelaskan 

variabel dependen (ketepatan 

smash) sebesar 37,4%. 

Koefisien Determinasi X2 terhadap Y 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .601
a
 .361 .281 5.202 

a. Predictors: (Constant), Tinggi Badan 

Sumber: data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan table dapat 

diketahui nilai R
2
 sebesar 0,361. 

Hal ini menunjukan bahwa 

variabel independen tinggi badan 

mampu menjelaskan variabel 

dependen (ketepatan smash) 

sebesar 36,1%. 

Koefisien Determinasi X3 terhadap Y 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .385
a
 .148 .042 6.008 

a. Predictors: (Constant), KelentukanTogok 

Sumber: data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan table dapat 

diketahui nilai R
2
 sebesar 0,148. 

Hal ini menunjukan bahwa variabel 

independen kelentukan togok 

mampu menjelaskan variabel 

dependen (ketepatan smash) 

sebesar 14,8%. 

Koefisien Determinasi X1, X2, X3 

terhadap Y  

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 .874
a
 .763 .645 

a. Predictors: (Constant), Kelentukan Togok, 

Tinggi Badan, Kekuatan otot lengan 

Sumber: data primer yang diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel dapat 

diketahui nilai R
2
 sebesar 0,763. 

Hal ini menunjukan bahwa variabel 

independen kekuatan otot lengan, 

tinggi badan, dan kelentukan togok 

mampu menjelaskan variabel 

dependen (ketepatan smash) 

sebesar 76,3% dan sisanya 23,7% 

dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dikaji dalam penelitian ini. 

4. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini digunakan 

uji-t dan uji-F sebagai berikut 

penjelasannya: 

a. Uji-t (Uji Parsial) 

Pengujian ini dilakukan 

guna membuktikan variabel 

independen secara parsial 

memiliki pengaruh signifikan 

atau tidak dengan variabel 

dependennya. Hipotesis untuk 

pengujian ini adalah sebagai 

berikut: 

H0: X1,X2,X3 secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Y 

Ha :X1,X2,X3 secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap Y 

Berikutnya hasil pengujian 

secara parsial menggunakan 

Uji t yang nilainya 

dibandingkan dengan 

signifikansi 0,05 dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Hasil Uji-t (Parsial) 

Coefficients
a
 

Model T Sig. 

1 (Constant) .540 .608 

Kekuatan otot 

lengan 
2.707 .035 

Tinggi badan 2.318 .041 

Kelentukan 

togok 
3.130 .020 

a. Dependen variabel: Ketepatan Smash 

Sumber: data primer yang diolah, 2018 

1) Hubungan Antara Kekuatan 

Otot Lengan Dengan 

Ketepatan Smash 

Dari hasil penelitian dan 

analisis korelasi antara 

kekuatan otot lengan (X1) 

dengan ketepatan smash (Y) 

diperoleh hasil nilai 

signifikansi sebesar 0,035 nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05, 

maka H0 ditolak dan Ha 

diterima, artinya, maka 

hipotesis yang diprediksi dari 

awal bahwa ada hubungan 

antara kekuatan otot lengan 

dengan ketepatan smash dapat 

diterima. 

2) Hubungan Antara Tinggi 

Badan Dengan Ketepatan 

Smash 
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Dari hasil penelitian dan 

analisis korelasi antara tinggi 

badan (X2) dengan ketepatan 

smash (Y) diperoleh hasil nilai 

signifikansi sebesar 0,041 nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05, 

maka H0 ditolak dan Ha 

diterima, artinya, maka 

hipotesis yang diprediksi dari 

awal bahwa bahwa ada 

hubungan antara tinggi badan 

dengan ketepatan smash dapat 

diterima. 

3) Hubungan Antara 

Kelentukan Togok Dengan 

Ketepatan Smash 

Dari hasil penelitian 

dan analisis korelasi antara 

kelentukan togok (X3) dengan 

ketepatan smash (Y) diperoleh 

hasil nilai signifikansi sebesar 

0,020 nilai tersebut lebih kecil 

dari 0,05, maka H0 ditolak dan 

Ha diterima, artinya, maka 

hipotesis yang diprediksi dari 

awal bahwa ada hubungan 

antara kelentukan togok 

dengan ketepatan smash dapat 

diterima. 

b. Uji-F (Uji Simultan) 

Uji-F digunakan untuk 

menguji bagaimana variabel 

independen (kekuatan otot 

lengan, tinggi badan, dan 

kelentukan togok) secara 

simultan (bersama-sama) 

berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu ketepatan 

smash. Uji-F dapat dicari 

dengan membandingkan hasil 

dari probabilitas value. Berikut 

hasil pengujian secara simultan 

menggunakan Uji-F yang 

nilainya akan dibandingkan 

dengan signifikansi 0,05 dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Hasil Uji-F (Simultan) 

ANOVA
a
 

Model F Sig. 

1 Regression 6.452 .026
b
 

Residual   

Total   

a. Predictors: (constant), Kelentukan Togok, 

Tinggi Badan, Kekuatan otot lengan 

b. Dependent variable: Ketepatan Smash 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Berdasarkan hasil uji-F 

pada tabel diperoleh nilai 

signifikan sebesar 0,026. Nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05 

maka hipotesis H0 ditolak dan 

Ha diterima, artinya 

berdasarkan hasil pengujian 

kekuatan otot lengan, tinggi 

badan, dan kelentukan togok 

secara simultan atau bersama-

sama berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan smash. 
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B. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Ada hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot lengan 

dengan ketepatan smash dalam 

permainan bolavoli pada siswi 

ekstrakurikuler bolavoli SMAN 

4 Kediri tahun ajaran 

2017/2018, yang ditunjukkan 

dengan Nilai signifikansi < 

0,05. 

2. Ada hubungan yang signifikan 

antara tinggi badan dengan 

ketepatan smash dalam 

permainan bolavoli pada siswi 

ekstrakurikuler bolavoli SMAN 

4 Kediri tahun ajaran 

2017/2018, yang ditunjukkan 

dengan Nilai signifikansi < 

0,05. 

3. Ada hubungan yang signifikan 

antara kelentukan togok dengan 

ketepatan smash dalam 

permainan  bolavoli pada siswi 

ekstrakurikuler bolavoli SMAN 

4 Kediri tahun ajaran 

2017/2018, yang ditunjukkan 

dengan Nilai signifikansi < 

0,05. 

4. Ada hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot lengan, 

tinggi badan, dan kelentukan 

togok dengan ketepatan smash 

bolavoli pada siswi 

ekstrakurikuler bolavoli SMAN 

4 Kediri tahun ajaran 

2017/2018, yang ditunjukkan 

dengan Nilai signifikansi < 

0,05. 
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