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ABSTRAK
Permainan bola voli yang telah berkembang luas di setiap lapisan masyarakat bertujuan
sebagai olahraga pengisi waktu senggang dan untuk memperoleh kesenangan dan
kegembiraan.Penelitian ini bertujuan (1) Adakah hubungan antara daya tahan otot lengan dengan
kemampuan open smash dalam permainan bola voli pada siswa putri kelas XII diSMK
Muhammadiyah 1 Kediri Tahun 2018? (2) Adakah hubungan antara kekuatan otot punggung dengan
kemampuan open smash dalam permainan bola voli pada siswa putri kelas XII di SMK
Muhammadiyah 1 Kediri Tahun 2018?(3) Adakah hubungan antara power otot tungkai dengan
kemampuan open smash dalam permainan bola voli pada siswa putri kelas XII di SMK
Muhammadiyah 1 Kediri Tahun 2018?(4) Adakah hubungan antara daya tahan otot lengan, kekuatan
otot punggung, power otot tungkai dengan kemampuan open smash dalam permainan bola voli pada
siswa putri kelas XII di SMK Muhammadiyah 1 Kediri Tahun 2018?Jenis penelitian ini bersifat
deskriptif kuantitatif : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Adapun Yang menjadi
populasi atau subjek dalam penelitian ini adalah kelas XII SMK Muhammadiyah 1 Kediri 94 Siswa
Putri.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Ada hubungan yang signifkan antara hubungan
antara daya tahan otot lengan dengan kemampuan open smash pada siswa putri kelas XII di SMK
Muhammadiyah 1 Kediri,, dengan nilai antara rx1.y = 0,456 > r(0.05)(20) = 0,361. (2). Ada hubungan yang
signifkan antara hubungan antara kekuatan otot punggung dengan kemampuan open smash pada
siswa putri kelas XII di SMK Muhammadiyah 1 Kediri, dengan nilai antara rx2.y = 0,676 > r(0.05)(20) =
0,361.(3) Ada hubungan yang signifkan antara hubungan antara power otot tungkai dengan
kemampuan open smash pada siswa putri kelas XII di SMK Muhammadiyah 1 Kediri, dengan nilai
antara rx2.y = 0,664 > r(0.05)(20) =0,361.(4).Ada hubungan yang signifkan antara hubungan antara daya
tahan otot lengan, kekuatan otot punggung dan power otot tungkai dengan kemampuan open smash
diketahui dengan cara nilai R Square= (r2 x 100%). Nilai r2 sebesar 0,318, sehingga besarnya
sumbangan daya tahan otot lengan, kekuatan otot punggung dan power otot tungkai dengan
kemampuan open smash sebesar 31,8%, sedangkan sisanya sebesar 68,2% dipengaruhi oleh faktor lain
yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KATA KUNCI : Daya Tahan Otot Lengan, Kekuatan Otot Punggung dan Power Otot
Tungkai dengan Kemampuan Open Smash
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I.

otot menjadi hal yang penting dalam

LATAR BELAKANG
Permainan bola voli yang

permainan bola voli, selain sebagai

telah berkembang luas di setiap

penguat, otot merupakan hal yang

lapisan masyarakat bertujuan sebagai

sangat vital dalam permainan bola

olahraga pengisi waktu senggang dan

voli. Permainan bola voli dilakukan

untuk memperoleh kesenangan dan

mulai dari siswa SD sampai dengan

kegembiraan.

umum atau atlet. Pada penelitian ini

Dalam

perkembangannya,

dilakukan Di SMK Muhammadiyah

sekarang permainan bola voli telah

1 Kediri yang memberikan harapan

menjadi olahraga kompetitif resmi

besar kepada siswanya untuk mampu

yang selalu pertandingkan dalam

berkembang di cabang olah raga bola

setiap

voli.

pesta

olahraga.

Orientasi

pembinaannya lebih mengarah pada

Namun

demikian

tuntutan

pencapaian prestasi. Akan tetapi nilai

kemampuan yang diharapkan dari

rekreasi tidak akan pernah hilang

cabang olahraga bola voli di SMK

bahkan akan selalu melekat.

Muhammadiyah 1 Kediri sampai

Untuk

mencapai

sasaran

sekarang masih jauh dari yang

tersebut pendidikan jasmani dan

diharapkan. Hasil pengamatan di

olahraga diberikan dalam bentuk

SMK

formal

kedalam

bahwa salah satu masalah utama

sehingga

dalam pembelajaran olahraga bola

yakni

kurikulum
harus

termasuk

pendidikan,
mampu

memberikan

voli

Muhammadiyah1

umumnya

dan

Kediri

khususnya

sumbangan yang positif dan efektif

pelaksanaan pembelajarannya. Tentu

bagi pertumbuhan nilai-nilai pokok

dengan kondisi ini akan berimbas

manusia yang merupakan kekuatan

terhadap menurunnya kualitas hasil

pendorong bagi terciptanya generasi

pelaksanaan

muda sebagai tunas bangsa yang

yang dilaksanakan.

lebih baik, lebih bertanggung jawab,

Dari

proses

hasil

pembelajaran

observasi

dan

lebih kuat jiwa dan raga, lebih

pengamatan serta konsultasi yang

berkepribadian. Permainan bola voli

dilakukan

memiliki beberapa bagian seperti,

pendidikan jasmani kesehatan dan

passing, smash, service dan block.

rekreasi yang

Pentingnya

tersebut

Muhammadiyah 1 Kediri. Banyak

didukung dengan kekuatan tungkai

sekali siswa putri melakukan smash

untuk melakukan smash. Kekuatan

dengan hanya sekedar smash dan

kedua

otot

peneliti

dengan

guru

mengajar di SMK
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keadaan

lapangan

di

SMK

kemampuan Open Smash dalam

Muhammadiyah 1 Kediri kurang

permainan Bola voli Siswa Putri

memadai.Pengamatan selama PPL di

kelas XII Di SMK Muhammadiyah 1

SMK

Kediri Tahun 2018”.

Muhammadiyah

1

Kediri

bahwa pembelajaran smash siswa
kelas XII sesuai dengan KBM yang
ada masih kurang maksimal. Semua

II. METODE
A. Variabel Penelitian

itu dapat dilihat dari hasil belajar

Menurut

Sugiyono

siswa XII yang sudah mencapai

(2015:80)“

Kriteria

Minimal

adalah suatu atribut atau sifat atau

(KKM) yang

sudah ditetapkan

nilai dari orang, obyek,organisasi

sekolah

ada

siswa

atau tindakan yang mempunyai

(65,95%) yang sudah tuntas dari

variasi tertentu yang ditetapkan

seluruh jumlah 94 siswa dan ada 32

oleh

siswa (34,05%) yang belum tuntas

kemudian ditarik kesimpulanya.

dalam hasil belajar smash permainan

a. Variable Independent : (Variabel

Ketuntasam

hanya

62

bola voli.

Variabel

peneliti

untuk

penelitian

dipelajari

Bebas)

Berdasarkan uraian di atas,

Dalam bahasa indonesia

ada beberapa kekuatan otot yang

sering disebut sebaga variabel

mendukung tentang teknik dasar

bebas. Variabel bebas merupakan

smash dalam olahraga bola voli,

variabel yang mempengaruhi atau

dengan demikian perlu penelitian

yang menjadi sebab perubahanya

yang mendalam. Melakukan kajian

atau timbulnya variabel dependen

ilmiah tentang hubungan kekuatan

(terikat).

Dalam

penelitian

otot lengan, kekuatan otot punggung,

tindakan,

variabel

independen

dan kekuatan otot tungkai kaki

merupakan variabel tindakan.

dengan kemampuan smash dalam

b. Variable Dependent : ( Variabel

olahraga bola voli pada siswa putri
SMK Muhammadiyah

Kediri.

Dalam bahasa indonesia

Penelitian ini menggunakan judul

sering disebut variabel terikat.

“Hubungan antara Daya Tahan Otot

Variabel

lengan, Kekuatan Otot Punggung dan

variabel yang dipengaruhi atau

Power

yang

Otot

1

Terikat )

Tungkai
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adanya variabel bebas. Dalam
penelitian

tindakan

variabel

(2013: 224)..
2. Pendekatan Penelitian

dependen adalah variabel akibat
dari tindakan.

Menurut Sugiyono, metode
penelitian

Sesuai penjelasan di atas

kuantitatif

diartikan sebagai

dapat

metode

yang

maka dalam penelitian ini terdapat

berlandaskan filsafat, digunakan

beberapa variabel yaitu :

untuk meneliti pada populasi atau

1.Variabel bebas :

sampel

tertentu.

Teknik

a. Daya Tahan Otot Lengan (X1)

pengambilan

b. Kekuatan Otot Punggung (X2)

umumnya

c. Power Otot Tungkai (X3)

pendengan tujuan penggumpulan

2.Variabel Terikat:

data

a. Kemampuan Open Smash (Y1)
B. Teknik Penelitian Dan Pendekatan

sampel
dilakukan

menggunakan

pada
dengan

instrumen

penelitian, analisisis data dengan
tujuan untuk menguji hipotesis

Penelitian

yang telah ditetapkan (Sugiyono,

1. Teknik Penelitian

2015: 243).

Pada penelitian ini peneliti
menggunkan
penelitian
teknik

teknik

(metode)

korelasional,

A. Simpulan

merupakan

1. Ada hubungan yang signifkan

penelitian yang bertujuan untuk

antara hubungan antara daya

mengetahui hubungan antara 3

tahan

variabel

Dalam

kemampuan open smash pada

penelitian ini dapat difungsikan

siswa putri kelas XII di SMK

untuk menjelaskan dan mengontrol

Muhammadiyah 1 Kediri, dengan

suatu gejala. ”Untuk itu dalam

nilai antara rx1.y = 0,456 > r(0.05)(20)

langkah awal pembuktiannya, maka

= 0,361.

perlu

korelasi

dimana

III. HASIL DAN KESIMPULAN

atau

dihitung

lebih.

terlebih

dahulu

otot

lengan

dengan

2. Ada hubungan yang signifkan

koefisien korelasi antar variabel

antara

dalam sampel, baru koefisiennya

kekuatan otot punggung dengan

yang

diuji

kemampuan open smash pada

Sugiyono,

siswa putri kelas XII di SMK

ditemukan

signifikannya”

hubungan

antara

Muhammadiyah 1 Kediri, dengan
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