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ABSTRAK 

Pukuh Duwi Pambudi : Kontribusi Daya Ledak Otot Tungkai, Daya Ledak Otot Lengan 

Dan Kelentukan Otot Punggung Terhadap Kemampuan Smash Bolavoli Pada Siswa Kelas 2 

IPS MA Nurul Ulum Munjungan Tahun Ajaran 2017/2018, Skripsi, FKIP UN PGRI Kediri, 

2018 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya kontribusi daya ledak otot 

tungkai, d aya ledak otot lengan dan kelentukan otot punggung terhadap kemampuan smash 

bolavoli pada siswa kelas 2 IPS MA Nurul Ulum Munjungan tahun ajaran 2017/2018.  

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian eksperimen. Pendekatan penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. Instrumen penelitian berupa tes vertical jump untuk mengukur 

daya ledak otot tungkai, ball medicine untuk mengukur daya ledak otot lengan, tes sit and 

reach untuk mengukur kelentukan otot punggung. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 2 

IPS MA Nurul Ulum Munjungan sejumlah 30. Teknik analisis data statistik berupa teknik t 

test dan uji t untuk mencari korelasi varibel X dan variabel Y yang pengolahan datanya diolah 

dengan progam SPSS versi 21 for windows. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) Ada kontribusi daya ledak otot tungkai terhadap 

kemampuan smash bolavoli siswa kelas 2 IPS MA Nurul Ulum Munjungan Tahun ajaran 

2017-2018. (2) Ada kontribusi daya ledak otot lengan terhadap kemampuan smash bolavoli 

siswa kelas 2 IPS MA Nurul Ulum Munjungan Tahun ajaran 2017-2018. (3) Ada kontribusi 

kelentukan otot punggung terhadap kemampuan smash bolavoli siswa kelas 2 IPS MA Nurul 

Ulum Munjungan Tahun ajaran 2017-2018. (4) Ada kontribusi daya ledak otot tungkai, daya 

ledak otot lengan dan kelentukan otot punggung terhadap kemampuan smash bolavoli siswa 

kelas 2 IPS MA Nurul Ulum Munjungan Tahun ajaran 2017-2018. Berdasarkan hasil uji 

korelasi ganda daya ledak otot tungkai, daya ledak otot lengan dan kelentukan otot punggung 

terhadap kemampuan smash bolavoli, diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,002 < 0,05, 

sehingga Ho ditolak serta diperoleh nilai kontribusi determinasi variabel bebas (X1, X2, dan 

X3) terhadap variabel terikat (Y) sebesar 0,842 sama dengan 84,2%. 

KATA KUNCI  : Daya ledak otot tungkai, daya ledak otot lengan, kelentukan otot punggung, 

hasil smash bolavoli 
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I. Latar Belakang 

Penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikkan adanya kontribusi daya 

ledak otot tungkai, daya ledak otot 

lengan dan kelentukan otot punggung 

terhadap kemampuan smash bolavoli 

pada siswa kelas 2 IPS MA Nurul Ulum 

Munjungan. Hal ini karena dalam 

olahraga bolavoli harus bisa menguasai 

teknik tentang bolavoli selain teknik 

juga sangat memerlukan fisik 

diantaranya kekuatan daya ledak otot  

tungkai, daya ledak otot lengan dan 

kelentukan otot punggung agar bisa 

melakukan smash yang akurat, smash 

dalam bolavoli merupakan suatu 

tindakan memukul bola dengan keras 

menggunakan teknik tertentu agar bola 

bisa memasuki lapangan lawan main 

dengan harapan tidak bisa dibendung 

oleh regu lawan dalam permainan, 

sehingga bisa meraih nilai/poin. 

Permainan bolavoli terus 

mengalami perubahan dan 

perkembangan baik dari segi peraturan 

maupun teknologi, fasilitas yang 

menyangkut lancarnya suatu 

pertandingan, yang tidak kalah 

pentingnya sekarang ini terus 

dikembangkan dan tingkatkan adalah 

teknik, taktik dan strategi yang 

diterapkan pemain maupun pelatih 

dalam menghadapi suatu pertandingan 

semua itu ditunjukan agar permainan 

bolavoli ini lebih indah da menarik. 

Menjadi pemain bolavoli yang baik 

harus mengetahui teknik dasar bolavoli 

yaitu teknik dasar pasing bawah, teknik 

dasar pasing atas, layaknya membangun 

rumah semakin kuat pondasinya maka 

semakin besar gaya berpariasi pula 

ukuran bangunan yang didirikan jadi 

ketrampilan dasar seperti itu yang 

dibutuhkan seorang pemain. 

 Volley atau set adalah suatu 

pukulan melambungkan bola  

sedemikian rupa, sehingga teman kita 

mendapat kesempatan untuk men“ 

smash“ bola tersebut. (Dieter 

Beutelsthal, 2012 : 19). Jadi, voli adalah 

permainan beregu yang fokus 

kegiatanya melambungkan bola untuk 

memberi kesempatan teman untuk 

menyerang lawan. Dalam melakukan 

smash seorang pemain harus memiliki 

teknik agar bisa melakukanya dengan 

baik seperti, melakukan awalan 1 

sampai dengan 3 langkah, langkah yang 

dibuat menggunakan langkah kaki yang 

lebar, pada saat mendekati net kedua 

lengan diayunkan kebelakang, kedua 

kaki dihentakan bersusulan lalu 

melompat lengan yang akan memukul, 

bola dipukul dengan lengan terlujur 

tangan terbuka dan menaungi bola, 

sementara tangan harus longgar, selain 

menguasai teknik smasher juga harus 

memiliki kegesitan dan pandai 

melompat serta mempunyai 
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kemampuan memukul bola sekeras 

mungkin. 

 Pada kenyataannya, di MA 

Nurul Ulum Munjungan kelas 2 IPS 

terdapat peserta didik yang kesulitan 

melakukan smash karena belum bisa 

menggunakan daya ledak otot tungkai, 

daya ledak otot lengan dan kelentukan 

otot punggung ketika melakukan smash 

sehingga hasil yang didapat  kurang 

maksimal. Daya ledak otot jika tidak 

dilatih dan digunakan dengan baik akan 

berpengaruh terhadap kemampuan 

peserta didik dalam melakukan smash. 

Agar bisa melakukan smash dengan 

baik daya ledak otot dilatih dengan 

vertical jump digunakan untuk melatih 

daya ledak otot tungkai dan sit and 

reach untuk melatih kelentukan otot 

punggung sehingga peserta didik 

diharapkan bisa melakukan smash 

dengan baik. 

 Berdasarkan penjelasan 

tersebut, penulis berupaya untuk 

membuktikan adakah kontribusi daya 

ledak otot tungkai, daya ledak otot 

lengan dan kelentukan otot punggung 

dalam melakukan smash. Dengan 

harapan peserta didik dapat melakukan 

smash dengan baik sehingga hasil 

smash pun memuaskan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

(1) Apakah ada kontribusi daya ledak 

otot tungkai terhadap smash  

kemampuan bolavoli? (2) Apakah ada 

kontribusi  daya ledak otot lengan 

terhadap smash bolavoli? (3) Apakah 

ada kontribusi kelentukan otot 

punggung terhadap smash bolavoli? (4) 

Apakah ada kontribusi daya ledak otot 

tungkai, daya ledak otot lengan dan 

kelentukan otot punggung terhadap 

smash bolavoli? 

 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan 

teknik penelitian eksperimen. 

Pendekatan penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Instrumen 

penelitian berupa tes vertical jump 

untuk mengukur daya ledak otot 

tungkai. Tes ball medicine untuk 

mengukur daya ledak otot lengan. 

Sedangkan tes sit and reach untuk 

mengukur kelentukan otot punggung.  

Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas 2 IPS MA Nurul Ulum 

Munjungan sejumlah 30. Teknik 

analisis data statistik berupa teknik t test 

dan uji t untuk mencari korelasi varibel 

X dan variabel Y yang pengolahan 

datanya diolah dengan progam SPSS 

versi 21 for windows. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Ada kontribusi daya ledak otot 

tungkai terhadap kemampuan 
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smash bolavoli siswa kelas 2 IPS 

MA Nurul Ulum Munjungan 

Tahun ajaran 2017-2018. 

Berdasarkan hasil tes 

pengukuran daya ledak otot tungkai 

ada kontribusi terhadap 

kemampuan melakukan smash 

bolavoli siswa kelas 2 IPS 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 

34,83 dengan hasil signifikasi uji t 

sebesar 0,002<0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Kontribusi 

daya ledak otot tungkai 

berpengaruh terhadap tinggi 

loncatan ketika akan melakukan 

smash.  

Menurut Damiri (2004: 5), 

“Otot tungkai atau dikenal dengan 

Muculus Quadricps adalah 

gabungan dari kekuatan otot 

tungkai paha (atas) dan otot tungkai 

bawah saat berkontraksi dan reaksi 

yang diperlukan dalam melakukan 

tumpuan dapat semaksimal 

mungkin secara exsplosif”. 

Berdasarkan kutipan tersebut, daya 

ledak otot tungkai sangat 

diperlukan pada  saat melakukan 

permainan bolavoli dikarenakan 

pada saat akan melakukan smash 

bolavoli diperlukan ketinggian 

lompatan agar dapat melakukan 

smash dengan maksimal. Ketika 

melakukan smash kaki berperan 

sebagai tumpuan badan, sehingga 

saat melaukan smash bolavoli daya 

ledak otot tungkai memiliki 

kontribusi terhadap ketepatan 

smash. Hal ini dikarenakan saat 

melakukan smash posisi kaki dari 

ditekuk kemudian di luruskan hal 

ini akan memberikan dorongan 

kekuatan saat melakukan smash. 

Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa ada kontribusi 

daya ledak otot tungkai terhadap 

kemampuan smash. 

2. Ada kontribusi daya ledak otot 

lengan terhadap kemampuan 

smash bolavoli siswa kelas 2 IPS 

MA Nurul Ulum Munjungan 

Tahun ajaran 2017-2018. 

Berdasarkan hasil tes 

pengukuran daya ledak otot 

lengan ada kontribusi terhadap 

kemampuan melakukan smash 

bolavoli siswa kelas 2 IPS 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 

1270,30 dengan hasil signifikasi 

uji t sebesar 0,001 < 0,05 maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. 

Kontribusi daya ledak otot lengan 

berpengaruh terhadap hasil smash 

(pukulan) yang cepat dan kuat 

ketika akan melakukan smash.  

Menurut Irianto (2004: 

35), “Daya ledak otot lengan 

adalah suatu kemampuan otot atau 
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sekelompok otot untuk mengatasi 

tahanan”. Sesuai dengan pendapat 

ini bahwa daya ledak otot lengan 

sangat penting dalam melakukaan 

aktivitas seperti mengangkat, 

menjinjing, mendorong, memukul 

atau menarik beban. Saat 

melakukan smash daya ledak otot 

lengan sangat penting untuk 

menghasilkan pukulan yang keras 

dan terarah sehingga 

menghasilkan ketepatan smash 

yang maksimal. 

Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa ada kontribusi 

daya ledak otot lengan terhadap 

kemampuan smash. 

3. Ada kontribusi kelentukan otot 

punggung terhadap kemampuan 

smash bolavoli siswa kelas 2 IPS 

MA Nurul Ulum Munjungan 

Tahun ajaran 2017-2018. 

Berdasarkan hasil tes 

pengukuran kelentukan otot 

punggung ada kontribusi  

terhadap kemampuan melakukan 

smash bolavoli siswa kelas 2 IPS 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 

17,70 dengan hasil signifikasi uji t 

sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

Kontribusi kelentukan otot 

punggung berpengaruh terhadap 

ketepatan ketika akan melakukan 

smash.  

Menurut Ismaryati (2008 

: 101), “Kelentukan merupakan 

kemampuan menggerakkan tubuh 

atau bagian-bagiannnya seluas 

mungkin tanpa terjadi ketegangan 

sendi dan cedera otot”. Sesuai 

dengan pendapat ini, kelentukan 

otot pungung adalah kemampuan 

dalam melakukan aktivitas di 

dalam berbagai macam cabang 

olahraga termasuk bolavoli. 

Kelentukan otot punggung sangat 

berkontribusi dalam keberhasilan 

melakukan smash karena semakin 

baik hasil tes sit and reach maka 

semakin baik pula pukulan yang 

dihasilkan. 

Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa ada kontribusi 

kelentukan otot punggung 

terhadap kemampuan smash. 

4. Ada kontribusi daya ledak otot 

tungkai, daya ledak otot lengan 

dan kelentukan otot punggung 

terhadap kemampuan smash 

bolavoli siswa kelas 2 IPS MA 

Nurul Ulum Munjungan Tahun 

ajaran 2017-2018. 

Berdasarkan hasil uji 

korelasi ganda daya ledak otot 

tungkai, daya ledak otot lengan dan 

kelentukan otot punggung terhadap 
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kemampuan smash bolavoli, 

diperoleh nilai signifikasi sebesar 

0,002 < 0,05, sehingga Ho ditolak 

serta diperoleh nilai kontribusi 

determinasi variabel bebas (X1, X2, 

dan X3) terhadap variabel terikat (Y) 

sebesar 0,842 sama dengan 84,2%. 

Angka tersebut mengandung arti 

bahwa daya ledak otot tungkai, daya 

ledak otot lengan dan kelentukan 

otot punggung berkontribusi 

terhadap kemampuan smash 

bolavoli. 

Dari uraian di atas, 

diketahui bahwa daya ledak otot 

tungkai, daya ledak otot lengan, dan 

kelentukan otot punggung memiliki 

kontribusi terhadap ketepatan 

smash. Daya ledak otot tungkai 

berkontribusi untuk menghasilkan 

tinggi lompatan agar dapat 

melakukan smash dengan maksimal. 

Daya ledak otot lengan 

berkontribusi terhadap hasil smash 

(pukulan) yang cepat dan kuat 

ketika akan melakukan smash. 

Sedangkan kelentukan otot 

punggung berkontribusi dalam 

keberhasilan melakukan smash 

karena semakin baik hasil tes sit and 

reach maka semakin baik pula 

tekanan yang dihasilkan sehingga 

hasil smash menjadi maksimal. 
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