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UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kelentukan pergelangan 

tangan dan tinggi lompatan dengan hasil smash bolavoli pada siswa putra SMP 1 PGRI 
Kediri. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan 

menggunakan teknik korelasi.Populasi dalam penelitian adalah pemain voli SMP 1 PGRI 

Kediri Tahun 2017 sejumlah 30 siswa. Sampel dalam penelitian yang digunakan sebanyak 
30 siswa dengan teknik pengambilan sampel sampling jenuh. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: “Ada hubungan antara kelentukan 

pergelangan tangan dan tinggi lompatan dengan hasil smash bolavoli pada siswa putra SMP 

1 PGRI Kediri”. Hal ini dilihat dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar = 
9,043 >Ftabel = 3,33 dengan nilai sig. 0,001< 0,05 (taraf signifikan 5%) maka H0 ditolak atau 

Ha diterima. Berarti ada hubungan yang signifikan antara kelentukan pergelangan tangan 

dan tinggi lompatan dengan smash.  
Berdasarkan kesimpulan penelitian ini disarankan bahwa:1) Dalam upaya peningkatan 

hasil smash dalam permainan bolavoli hendaknya para pelatih dan guru pendidikan olahraga 

harus memperhatikan komponen kondisi fisik yang dominan seperti kelentukan pergelangan 

tangan dan tinggi lompatan, karena kedua komponen ini sangat berperan dalam menentukan 
hasil smash dalam permainan bolavoli.2) Bagi peneliti selanjutnya, kiranya penelitian ini 

dapat dilanjutkan dalam permasalahan yang lebih luas dengan jumlah sampel yang lebih 

besar, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pelatih, guru pendidikan 
olahraga maupun pemain guna meningkatkan prestasi dalam olahraga bolavoli 

 

Kata kunci: kelentukan, lompat, smash. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

I. LATAR BELAKANG 
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Olahraga adalah sebagai salah satu 

alat untuk membina dan meningkatkan 

kesegaran jasmani, rohani, dan kesehatan 

dalam usaha untuk meningkatkan kesang-

gupan bangsa dan terselenggaranya per-

satuan dan kesatuan bangsa. Salah satu 

dari cabang olahraga yang menarik ada-

lah bolavoli. Permainan bolavoli merupa-

kan cabang olahraga beregu yang dimain-

kan oleh enam orang setiap regu, permai-

nan ini akan berjalan dengan baik apabila 

setiap pemain minimal telah menguasai 

teknik dasar bolavoli (Ari, 2012: 15). 

Menurut Subroto (2012: 133) “per-

mainan bolavoli ini melatih pelakunya 

untuk belajar menangkap dan mengolah 

informasi, dan selanjutnya memutuskan. 

Dengan demikian permainan bolavoli 

melatih ketrampilan berpikir”. 

Seorang atlet untuk dapat mengua-

sai permainan bolavoli dengan baik dan 

sempurna, maka diperlukan penguasaan 

teknik dasar secara baik pula. Adapun 

teknik dasar dalam permainan bolavoli 

adalah: Servis (service), umpan (passing/ 

Set-Up), Smes (Smash), Bendungan 

(blok) (Munasifah, 2013: 26). 

Menurut M. Yunus (dalam Ari, 

2012: 18) “Smash” adalah “pukulan yang 

utama dalam penyerangan mencapai 

kemenangan”. 

Dalam pelaksanaan teknik smash 

diperlukan beberapa faktor-faktor penen-

tu, yaitu: melakukan langkah awalan, 

melakukan tolakan untuk meloncat, me-

mukul bola saat melayang di udara, saat 

mendarat kembali setelah memukul bola. 

Untuk dapat memiliki kemampuan 

smash bolavoli yang baik, maka seseo-

rang pemain harus memadukan berbagai 

kemampuan kondisi fisik yang diduga 

dapat menunjang ketrampilan melakukan 

smash bolavoli dengan baik yakni kelen-

tukan pergelangan tangan dan tinggi 

lompatan. 

Menurut Harsono (2013: 163) 

“kelentukan” adalah “kemampuan untuk 

melakukan gerakan dalam ruang gerak 

sendi”. Sedangkan menurut Sajoto (2013: 

58) “kelentukan” adalah “keefektifan se-

seorang dalam penyesuaian dirinya untuk 

melakukan segala aktifitas tubuh dengan 

pengukuran seluas-luasnya”. Kelentukan 

pergelangan tangan memiliki peranan 

penting dalam permainan bolavoli, pe-

main dengan kelentukan yang lebih baik 

akan dapat menempatkan bola ke arah 

sasaran yang diinginkan. 

Selain memiliki kelentukan perge-

langan tangan yang baik, tinggi lompatan 

juga dapat menunjang ketrampilan mela-

kukan smash bolavoli. Menurut Djumidar 

(2014: 65), “lompatan” adalah “suatu 

gerakan mengangkat tubuh dari satu titik 

ke titik yang lain yang lebih jauh atau 

tinggi dengan ancang-ancang lari cepat 

atau lambat dengan menumpu satu kaki 

dan mendarat dengan kaki atau tubuh 
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lainnya dengan keseimbangan yang 

baik”. 

Dari observasi awal peneliti dengan 

seorang guru olahraga yang ada di SMP 1 

PGRI Kediri mengatakan bahwa siswa 

belum maksimal saat melakukan smash 

dalam permainan bolavoli, hal ini dikare-

nakan kurangnya peningkatan kelentukan 

pergelangan tangan pemain bolavoli dan 

kurangnya peningkatan tinggi lompatan 

pada saat melakukan smash. Pergelangan 

tangan siswa sangat kaku dalam melaku-

kan pukulan smash, sehingga smash yang 

dilakukan dapat berbalik masuk ke dae-

rah sendiri setelah terhalang block dari 

pihak lawan. Untuk menentukan sasaran 

dalam gerakan smash sangat tergantung 

pada kelentukan pergelangan tangan dari 

para pemain yang melakukan smash. 

Pemain yang memiliki kelentukan 

pergelangan tangan yang baik pasti dapat 

mengarahkan bola ke bidang tujuan yang 

diinginkan. Selain itu pada saat bermain 

bolavoli ada beberapa siswa yang kurang 

sempurna dalam melakukan smash, 

smash yang dilakukan menghasilkan bola 

masuk ke daerah lawan tetapi bola yang 

masuk tersebut selalu melewati garis se-

rang lawan sehingga lawan dengan mu-

dah menerima dan mengembalikan bola. 

Hasil yang kurang sempurna tersebut 

disebabkan karena lompatan yang dilaku-

kan pemain bolavoli saat melakukan 

smash kurang tinggi, sehingga bola yang 

berada di atas net tidak dapat terjangkau 

dengan baik oleh telapak tangan. Apabila 

bola yang berada di atas net tidak terjang-

kau dengan baik oleh telapak tangan, ma-

ka smash yang dilakukan pemain tersebut 

tidak akan menghasilkan smash yang cu-

ram ke bawah. 

Berdasarkan uraian di atas mendo-

rong penulis untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Hubungan Antara 

Kelentukan Pergelangan Tangan dan 

Tinggi Lompatan dengan Hasil Smash 

Bolavoli Pada Siswa Putra SMP 1 

PGRI Kediri”. 

 

II. METODE 

Pada penelitian ini teknik (metode) 

yang digunakan adalah teknik korelasi. 

Menurut Gay dalam Sukardi (2012:166) 

menyatakan bahwa: “penelitian korelasi 

merupakan salah satu bagian penelitian 

ex-post facto karena biasanya peneliti ti-

dak memanipulasi keadaan variabel yang 

ada dan langsung mencari keberadaan 

hubungan dan tingkat hubungan variabel 

yang direfleksikan dalam koefisien kore-

lasi”. Dan pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah “kuantitatif” 

yaitu suatu penelitian yang menggambar-

kan data dalam keadaan yang sebenarnya. 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

siswa SMP 1 PGRI di Kediri, dengan 

subyek populasinya adalah pemain voli 

SMP 1 PGRI Kediri Tahun 2017 sejum-
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lah 30 siswa dan sampel yang digunakan 

sebanyak 30 siswa. 

Dalam penelitian ini teknik peng-

umpulan data menggunakan instrumen 

tes dan pengukuran. 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Merujuk pada hasil perhitungan dan 

analisis data penelitian, terlihat ada 

hubungan signifikan antara kelentukan 

pergelangan tangan dan tinggi lompatan 

dengan hasil smash bolavoli pada siswa 

putra SMP 1 PGRI Kediri yang akan 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Hubungan antara kelentukan per-

gelangan tangan dengan hasil smash 

bolavoli pada siswa putra SMP 1 

PGRI Kediri. 

Hal ini dilihat dari hasil analisis 

menunjukkan bahwa nilai rhitung = 

0,542 > rtabel = 0,361 dengan nilai sig. 

0,002 < 0,05 (taraf signifikan 5%) 

maka H0 ditolak atau Ha diterima. 

Berarti ada hubungan yang signifikan 

antara kelentukan pergelangan tangan 

dengan smash. Keeratan hubungan 

pada kategori kuat dengan nilai 

sebesar 54,2%. 

2. Hubungan antara tinggi lompatan 

dengan hasil smash bolavoli pada 

siswa putra SMP 1 PGRI Kediri. 

Hal ini dilihat dari hasil analisis 

menunjukkan bahwa nilai rhitung = 

0,643 > rtabel = 0,361 dengan nilai sig. 

0,000 < 0,05 (taraf signifikan 5%) 

maka H0 ditolak atau Ha diterima. 

Berarti ada hubungan yang signifikan 

antara tinggi lompatan dengan smash. 

Keeratan hubungan variabel tergolong 

pada kategori kuat yaitu sebesar 

64,3%. 

3. Hubungan antara kelentukan per-

gelangan tangan dan tinggi lom-

patan dengan hasil smash bolavoli 

pada siswa putra SMP 1 PGRI Ke-

diri. 

Hal ini dilihat dari hasil analisis 

uji-F menunjukkan bahwa nilai Fhitung 

= 9,043 > Ftabel = 3,33 dengan nilai 

sig. 0,001 < 0,05 (taraf signifikan 5%) 

maka H0 ditolak atau Ha diterima. 

Berarti ada hubungan yang signifikan 

antara kelentukan pergelangan tangan 

dan tinggi lompatan dengan smash. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasannya maka dapat diambil 

simpulan sebagai berikut. 

1. Ada hubungan antara kelentukan per-

gelangan tangan dengan hasil smash 

bolavoli pada siswa putra SMP 1 

PGRI Kediri. Hal ini dibuktikan dari 

hasil analisis menunjukkan bahwa ni-

lai rhitung = 0,542 > rtabel = 0,361 

dengan nilai sig. 0,002 < 0,05 (taraf 

signifikan 5%) maka Ha diterima. 
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2. Ada hubungan antara tinggi lompatan 

dengan hasil smash bolavoli pada sis-

wa putra SMP 1 PGRI Kediri. Hal ini 

dibuktikan dari hasil analisis menun-

jukkan bahwa nilai rhitung = 0,643 > 

rtabel = 0,361 dengan nilai sig. 0,000 < 

0,05 (taraf signifikan 5%) maka Ha 

diterima. 

3. Ada hubungan antara kelentukan per-

gelangan tangan dan tinggi lompatan 

dengan hasil smash bolavoli pada sis-

wa putra SMP 1 PGRI Kediri. Hal ini 

dilihat dari hasil analisis uji-F menun-

jukkan bahwa nilai Fhitung = 9,043 > 

Ftabel = 3,33 dengan nilai sig. 0,001 < 

0,05 (taraf signifikan 5%) maka Ha 

diterima. 
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