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Abstrak 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa 

Masih rendahnya kemampuan smash semi  di smp pawiyatan daha 2 disebabkan oleh 

keterbatasan dalam hal waktu, keterbatasan dalam hal dana dan fasilitas pendukung , hasil 

servis yang dilakukan siswa masih lemah. 

  Permasalaha  penelitian ini adalah (1). Adakah hubungan yang signifikan antara 

kekuatan otot lengan dengan kemampauan smash semi  pada permainan bola voli siswa putra 

kelas VIII di smp pawiyatan daha 2 kota kediri tahun 2017/2018? (2). Adakah hubungan yang 

signifikan antara kekuatan otot perut dengan kemampauan  smash semi  pada permainan bola 

voli siswa putra kelas VIII di smp pawiyatan daha 2 kota kediri tahun 2017/2018? (3). Adakah 

hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan kekuatan otot perut dengan 

kemampuan smash semi  pada permainan bola voli siswa putra kelas VIII di smp pawiyatan 

daha 2 kota kediri tahun 2017/2018?  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subyek penelitian siswa 

putra kelas VIII di smp pawiyatan daha 2 kota kediri. Penelitian dilakukan dengan cara tes dan 

kemampuan.  

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Ada hubungan yang signifikan antara 

kekuatan otot lengan dengan kemampuan smash semi pada siswa kelas VIII putra SMP 

Pawiyatan Daha 2 Kota Kediri tahun ajaran 2017/2018, dengan nilai r hitung = 0,455 > r tabel 

= 0,361, sehingga Ha diterima. (2) Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot perut 

dengan kemampuan samsh semi pada siswa kelas VIII putra SMP Pawiyatan Daha 2 Kota 

Kediri tahun ajaran 2017/2018, dengan nilai r hitung = 0,565 > r tabel = 0,361, sehingga Ha 

diterima. (3) Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan kekuatan otot perut 

dengan kemampuan smash semi pada siswa kelas VIII putra SMP Pawiyatan Daha 2 Kota 

Kediri tahun ajaran 2017/2018, dengan nilai r hitung = 0,825 > r tabel = 0,361, sehingga Ha 

diterima.   

Kata kunci: Kekuatan otot lengan, Kekuatan otot perut, kemampuan smash . 

  

Simki-Techsain Vol. 02 No. 05 Tahun 2018 ISSN : 2599-3011



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

I. LATAR BELAKANG  

Pendidikan merupakan suatu 

proses yang dilakukan untuk merubah 

perilaku peserta didik dan mengajarkan 

bagaimana memberikan suatu didikan 

yang tepat dan bermanfaat kepada 

peserta didik. Salah satu tempat untuk 

mendapatkan pendidikan adalah di 

Sekolah, mulai dari Taman Kanak-

Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga 

Perguruan Tinggi.  

Menurut Menurut Aip 

syarifudin,dkk (dalam nurhadi santoso, 

2009: 3) pendidikan jasmani dimaknai 

sebagai berikut: 

Suatu proses melalui aktivitas 

jasmani, yang dirancang dan disusun 

secara sistematik untuk merangsang 

pertumbuhan dan perkembangan, 

meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan kecerdasan dan 

pembentukan watak, serta nilai dan 

positif bagi setiap warga negara dalam 

rangka tujuan pendidikan  

Bola voli merupakan cabang 

olahraga permainan yang dikenal  

masyarakat mulai dari usia anak anak 

sampai dewasa, baik laki-laki maupun  

perempuan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat M.Yunus (1992:1) 

yang menyatakan bahwa” permainan 

bola voli berkembang menjadi cabang 

olahraga yang sangat diminati 

masyarakat selain itu permainan bola 

voli banyak dimainkan di sekolah 

sekolah, dikantor-kantor maupun 

dikampung-kampung. 

Teknik dasar permainan bola 

voli yaitu, servis, passing, smash, dan 

block. Servis terbagi menjadi dua yaitu, 

servis bawah dan servis atas, passing 

juga di bagi menjadi dua, yaitu passing 

bawah dan passing atas. Dengan 

mengetahui teknik dasar bermain bola 

voli, diharapakan siswa akan memiliki 

keterampilan bermain bola voli. 

Berdasarkan latar belakang 

permasalahan diatas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan 

judul: “HUBUNGAN ANTARA 

KEKUATAN OTOT LENGAN DAN 

KEKUATAN OTOT PERUT 

DENGAN  KEMAMPUAN SMASH 

BOLA VOLI  SISWA PUTRA KELAS 

VIII DI SMP PAWIYATAN DAHA 2 

KOTA KEDIRI TAHUN 2017” 

 

II. METODE  

Metode penelitian adalah cara 

yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan dan penelitiannya 

(suharsimi Arikunto, 2006: 160). 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survei tes. 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau 
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latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan inteligensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok (Suharsimi Arikunto, 

2006:150). 

A. Identifikasi Variabel Penelitian  

Menurut sugiyono (2007: 2) 

variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapakan peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal, kemudian 

ditarik kesimpulanya. 

1. Variabel bebas (independent) 

Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah kekuatan otot 

lengan dan kekuatan otot perut 

2. Variabel terikat (dependent) 

Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kemampuan 

smash pada siswa putra kelas VIII 

di smp pawiyatan daha 2 kota 

kediri tahun 2017 

B. Metode Dan Rancangan Penelitian  

1. Metode penelitian  

      Metode penelitian adalah 

cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data 

penelitianya (suharsimi 

arikunto,2006:160). Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode survei tes. 

2. Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian 

menggunakan korelasi ganda 

dengan dua variabel independen. 

Dalam korelasi ini, dua variabel 

independen yaitu kekuatan otot 

lengan (X1), kekuatan otot perut 

(X2), dan satu variabel dependen 

yaitu kemampuan smash  pada 

siswa kelas VIII Putra di smp 

pawiyatan daha 2 kota kediri tahun 

2017 (Y) 

C. Tempat Dan Waktu Penelitian  

1. Tempat penelitian  

     Tempat atau lokasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

di SMP pawiyatan daha 2 kota Kediri 

yang beralamat atau berlokasi di jalan 

Bigjen Katamso Kediri No.46, Kp-

Dalem ,Kec. Kota ,Kota Kediri, Jawa 

Timur 

2. Waktu penelitian  

Penelitian ini membutuhkan 

waktu selama 6 (enam) bulan, 

terhitung sejak diajukannya judul 

penelitian hingga terselesaikannya 

penyusunan laporan penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester ganjil pada tahun ajaran 

2017/2018. 

D. Populasi Dan Sampel  

1. Populasi                                                  

Menurut sutrisno Hadi (2004: 182) 
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Populasi adalah seluruh penduduk 

yang dimaskudkan untuk diselidiki. 

Populasi dibatasi sebagai jumlah 

penduduk atau individu yang paling 

sedikit mempunyai atau sifat yang 

sama.  

Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 120 siswa dengan 

memeiliki sifat yang sama, yaitu: a). 

berjenis kelamin laki-laki, b). usia 13-

14 tahun, c). sedang menempuh kelas 

VIII.  

2. Sampel                                                                             

       Sutrisno hadi (2004: 182) 

sampel adalah sejumlah penduduk 

yang jumlahnya kurang dari jumlah 

populasi. Sampel juga harus memiliki 

paling sedikit satu sifat yang sama. 

Teknik sampling adalah cara atau 

teknik yang digunakan unutuk 

mengambil sampel (Sutrisno Hadi, 

2004 : 182).  

Dalam penelitian ini teknik yang 

digunakan untuk pengambilan sampel 

yaitu berupa teknik total sampling, 

E. Instrumen Penelitian Dan Teknik 

Pengumpulan Data  

1. Pengembangan instrumen  

Instrumen penelitian adalah alat 

atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data 

agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih 

cermat, lengkap dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah 

(suharsimi arikunto, 2006: 160). 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : a) tes kekuatan 

otot lengan, b). tes kekuatan otot 

perut, dan c). tes kemampuan smash.  

2. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini dilakukan 

mengikuti prosedur yang ada guna 

untuk mendapatkan hasil tes yang 

baik dan benar. Dalam penelitian ini 

langkah langkah yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Langkah Persiapan 

b. Langkah pelaksanaan tes  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu dengan 

menggunaka tes dan pengukuran. 

Untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini maka 

sebelumnya dilakukan persiapan 

yang meiputi sebagai berikut:  

a. Keputusan, yaitu mengumpulkan 

beberapa bahan yang 

berhubungan-   dengan masalah 

yang diteliti. 

b. Menetapkan lokasi yang dan 

jadwal penelitian  

c. Melakukan observasi dan 

pengambilan data. 
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d. Menentukan penilaian dimana 

yang menjadi penilai dalam hal ini 

sebanyak 2 orang yaitu pelatih 

bola voli dan peneliti.  

e. Membuat format penilaian.  

f. Menyiapkan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan.  

F. Teknik Analisis Data  

Salah satu teknik statistik yang 

sering dicapai atau digunakan untuk   

mencari hubungan antara dua variabel 

adalah menggunakan suatu korelasi. Dua 

variabel yang hendak atau akan 

diselidiki biasanya variabel bebas diberi 

tanda (X) dan variabel terikat diberi 

tanda (Y). Namun sebelum analisis data 

lebih lanjut maka terlebih dahulu 

dilakukan uji syarat statistik yaitu uji 

normalitas dan uji homogetas.   

III. HASIL DAN KESIMPULAN  

A. HASIL  

1. Hasil Uji Persyaratan  

Analisis data untuk 

menguji hipotesis memerlukan 

beberapa uji persyaratan yang 

harus dipenuhi agar hasilnya 

dapat dipertanggung jawabkan. 

uji persyaratan analisis meliputi: 

a. Uji Normalitas  

Pengujian normalitas 

menggunkan uji kolmogorof- 

sminorv. Dalam uji ini akan 

menguji hipotesis sampel 

berasal dari populasi 

berdistribusi normal, untuk 

menerima atau menolak 

hipotesis dengan 

membandingkan harga 

Asymp. Sig dengan 0,05. 

Kriterianya menerima 

hipotesis apabila Asymp. Sig 

lebih besar dari 0,05, apabila 

tidak memenuhi kriteria 

tersebut maka hipotesis 

ditolak.  

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel di atas harga 

Asymp.sig dari variabel 

semuanya ;ebih besar dari 

0,05 maka hipotesis yang 

menyatakan sampel 

berdasarkan dari populasi 

yang berdistribusi normal 

diterima. Dari keterangan 

tersebut, maka data variabel 

dalam penelitian ini dapat 

N

o  

Variabel  Asym.Si

g 

Kesimpula

n 

1 Kekuatan 

otot lengan  

0,084 Normal  

2 Kekuatan 

otot perut  

0,087 Normal  

3 Kemampua

n smash 

semi  

0,066 Normal  
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dianalisis menggunkan 

pendekatan statistik 

parametrik.  

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas 

digunakan untuk mengetahui 

sifat hubungan linier atau 

tidak antara variabel bebas 

dan terikat, regresi dikatakan 

linier apabila signifikasni 

lebih besar dari 0,05. Hasil uji 

linieritas dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

 

Dari hasil di atas 

diperoleh bahwa nilai 

signifikansinya lebih dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan 

yang linier.  

c. Uji Hipotesis  

Analisis data ang 

digunakan untuk menjawab 

hipotesis yang diajukan yaitu ada 

tidaknya antara kekuatan otot 

lengan dan kekuatan otot perut 

dengan kemampuan smash pada 

permainan bola voli kelas VIII  

Putra SMP Pawiyatan Daha 2 

Kota Kediri tahun ajaran 

2017/2018 sebagai berikut:

 Untuk mengetahui ada atau 

tidak adanya hubungan antara 

kekuatan otot lengan dan 

kekuatan otot perut dengan 

kemampuan smash pada 

permainan bola voli kelas VIII 

Putra SMP Pawiyatan Daha 2 

Kota Kediri tahun ajaran 

2017/2018, maka pengujian 

hipotesis pertama dan kedua 

dilakukan dengan teknik analisis 

korelasi product moment 

sedangkan pengujian hipotess 

ketiga menggunakan teknik 

analisis regresi ganda.  

1. Pengujian Hipotesis 

Pertama 

Hipotesis pertama 

menyatakan terdapat 

hubungan signifikan antara 

kekuatan otot lengan dengan 

kemampuan smash pada siswa 

kelas VIII Putra SMP 

Pawiyatan Daha 2 Kota Kediri 

tahun ajaran 2017/2018. 

Pwngujian hipotesis pertama 

menggunakan teknik analisis 

Keterangan  Signifikans

i  

Kesimpula

n 

Kemampua

n smash 

semi- 

kekuatan 

otot lengan  

0,521 Linier  

Kemampua

n smash 

semi – 

kekuatan 

otot perut  

0,531 Linier  
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korelasi sederhana, yang 

hasilnya dapat dilihat pada 

tabel berikut; 

Koefisien korelasi 

yang dihasilkan adalah 

0,455 dan lebih besar dari 

r-tabel = 0,361, berarti 

hubungan antara kekuatan 

otot lengan dengan 

kemampuan smash pada 

pada siswa kelas VIII Putra 

SMP Pawiyatan Daha 2 

Kota Kediri tahun ajaran 

2017/2018 bersifat 

signifikan. Dengan 

demikian disimpulkan 

bahwa hipotesis pertama 

menyatakan ada hubungan 

signifikan antara kekuatan 

otot lengan dengan 

kemampuan smash pada 

pada siswa kelas VIII Putra 

SMP Pawiyatan Daha 2 

Kota Kediri tahun ajaran 

2017/2018. 

 

 

2. Pengujian Hipotesis 

Kedua  

Hipotesis kedua 

menyatakan terdapat 

hubungan signifikan antar 

kekuatan otot perut dengan 

kemampuan smash pada 

siswa kelas VIII Putra SMP 

Pawiyatan Daha 2 Kota 

Kediri tahun ajaran 

2017/2018. Pengujian 

hipotesis kedua 

menggunakan teknik 

analisis korelasi, yang 

hasilnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Koefisien korelasi 

yang dihasilkan adalah 

0,565 dan lebih besar dari 

r-tabel = 0,361, berarti 

hubungan antara kekuatan 

otot perut dengan 

kemampuan smash pada 

siswa kelas VIII Putra SMP 

Pawiyatan Daha 2 Kota 

Kediri tahun ajaran 

2017/2018 bersifat 

signifikan. Dengan 

Jenis 

korela

si  

Harg

a r 

hitun

g   

Tabe

l 

(n=3

0, 

a=5

%) 

p Keterang

an  

XI - Y 0,45

5 

0,361 0,00

0 

Signifika

n  

Jenis 

korela

si  

Harg

a r 

hitun

g   

Tabe

l 

(n=3

0, 

a=5

%) 

p Keterang

an  

X2 - Y 0,56

5 

0,361 0,07

1 

Signifika

n  
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demikian disimpulkan 

bahwa hipotesis kedua 

menyatakan ada hubungan 

signifikan antara kekuatan 

otot perut dengan 

kemampuan smash pada 

pada siswa kelas VIII Putra 

SMP Pawiyatan Daha 2 

Kota Kediri tahun ajaran 

2017/2018. 

3. Pengujian Hipotesis 

Ketiga 

Hipotesis yang 

diajukan adalah terdapat 

hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot 

lengan, kekuatan oto perut 

dengan kemampuan smash 

pada siswa kelas VIII putra 

SMP Pawiyatan Daha 2 

Kota Kediri tahun ajaran 

2017/2018.  Hipotesis 

tersebut dibuktikan dengan 

analisis regres ganda, 

koefisien regresi ganda 

(Ry) yang diperoleh 

sebesar 0,825, berarti 

korelasinya positif. 

Rangkuman hasil analisis 

korelasi ganda dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Keberartian atau 

signifikansi koefisien regresi 

ganda, dilakukan dengan 

menggunakan harga F. Dari 

analisis korelasi ganda 

diperoleh F-hitung sebesar 

28.822, kemudian 

dikonsultasikan dengan F-tabel 

pada db 2 lawan 27 dengan tarif 

signifikansi 5%, diperolrh F-

tabel sebesar 3,35. Ternyata 

harga F-hitung 28.882 lebih 

besar dari F Tabel 3,35, berarti 

regresi gandanya signifikan. 

Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot lengan dan 

kekuatan otot perut dengan 

kemampuan samsh semi pada 

siswa kelas VIII putra SMP 

Pawiyatan Daha 2 Kota Kediri 

tahun ajaran 2017/2018. 

Analisis korelasi ganda 

dengan harga koefisien 

determinasi (𝑅2). Koefisien 

determinasi yang diperoleh 

adalah 0,681, artinya 

(0,681x100%) = 68,1% naik-

Ry 
𝑅2 

 

Harga  

p 
Keteran

gan 
F 

Hitu

ng 

F 

tab

el 

0,8

25 

0,6

81 

28.8

22 

3,3

5 

0,0

00 

signifak

ansi 
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turunya kemampuan smash 

pada  siswa kelas VIII putra 

SMP Pawiyatan Daha 2 Kota 

Kediri tahun ajaran 2017/2018 

ditentukan oleh kekuatan otot 

lengan dan kekuatan otot perut, 

sedangkan sisanya 31,9% 

ditentukan oleh faktor atau 

variabel lain yang tidak dikaji 

dalam penelitian ini.   

B. KESIMPULAN  

1. Ada hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot lengan 

dengan kemampuan smash pada 

siswa kelas VIII putra SMP 

Pawiyatan Daha 2 Kota Kediri 

tahun ajaran 2017/2018, dengan 

nilai r hitung = 0,455 > r tabel = 

0,361, sehingga Ha diterima.  

2. Ada hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot perut 

dengan kemampuan samsh pada 

siswa kelas VIII putra SMP 

Pawiyatan Daha 2 Kota Kediri 

tahun ajaran 2017/2018, dengan 

nilai r hitung = 0,565 > r tabel = 

0,361, sehingga Ha diterima.  

3. Ada hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot lengan dan 

kekuatan otot perut dengan 

kemampuan smash pada siswa 

kelas VIII putra SMP Pawiyatan 

Daha 2 Kota Kediri tahun ajaran 

2017/2018, dengan nilai r hitung 

= 0,825 > r tabel = 0,361, 

sehingga Ha diterima.  
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