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KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa Redaksi panjatkan kehadirat Tuhan Yang
fe-a Esa, berkat rahmat dan hidayahNya Jurnal Competitor ini dapat
ecaksi terbitkan sesuai yang diharapkan. Dengan terbitnya Jurnal
:-npetitor ini diharapkan segala penelitian dan pemikiran berkaitan

re-'-gan pendidikan jasmani dan olahraga dapat terpublikasi dan dapat
: - anfaatkan oleh khalayak umum. Serta diharapkan menjadi media
♦cnunikasi ilmiah dan salah satu wadah untuk mendesiminasikan

berbagai hasil temuan ilmiah dan pemikiran baik di antara sesama
gota sivitas akademika maupun kepada khalayak luas.

Pada kesempatan yang baik ini disampaikan terima kasih
<epada para penulis dan para penyunting ahli yang telah membantu
: 3am rangka penyusunan artikel pada media ilmiah ini. Dalam jurnal
edisi ini akan ditampilkan hasil-hasil kajian: (1) Kontribusi kelentukan
rgok ke belakang terhadap kemampuan heading sepakbola pada
s-swa SMA Negeri 9 Makassar (Ahmad Rum Bismar), (2) Pengaruh
r.ihan passing bola berpasangan terhadap kemampuan passing bola
:alam permainan sepakbola pada siswa SMK YPPP Wonomulyo
=olman (Anto Sukamto), (3) Kontribusi daya ledak lengan terhadap
emampuan smash dalam permainan bulutangkis pada pemain BKMF

-IK UNM, (H. Abraham Razak), (4) Meningkatkan keterampilan
-nelakukan tolak peluru dengan permainan modifikasi pada siswa
'elas X-A MAN Makassar (H. Ad'dien), (5) Perbandingan kuantitas
tinerja organisasi antara pengurus provinsi PELTI, PTMSI, dan PBSI
di Sulawesi Selatan (H. Nukhrawi Nawir), (6) Kontribusi daya ledak
otot tungkai dan daya ledak otot lengan terhadap kemampuan smash
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KONTRIBUSI DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI DAN DAYA LEDAK OTOT
LENGAN TERHADAP KEMAMPUAN SMASH

DALAM PERMAINAN BOLAVOLI PADA SISWA
SMA NEGERI 1 KABUPATEN PINRANG

(CONTRIBUTION EXPLOSIVE POWER LEG MUSCLE EXPLOSIVE
POWER MUSCLE ARMS AND ABILITY TO SMASH

THE GAME ON STUDENT VOLLEYBALL
SMA NEGER11 DISTRICT PINRANG)

OLEH:

HERMAN H. )*

ABSTRACT

Smash in the game ofvolleyball is one form of blow that could give space for
the opponent's defense even opponents. To obtain the numbers fast, then
this is how most promising victory. To reach the level of ability to smash in
volleyball game optimally programmed exercise the necessary diligence and
systematically so that the ability of the coordinated motion techniques can be
achieved. The physical condition and control techniques must be combined
to achieve the smash smash ability in a good game. Mastery techniques can
not guarantee an increase in the ability of the smash in volleyball game
effectively without supported maximum physical condition. Explosive power
is the ability to perform an activity with the use of maximally with a very short
time in the sense that the ability of leg muscle explosive power and
explosive power arm muscles to be used in making a stroke or smash in
volleyball game. This study aims to determine the contribution of the
explosive power of the legs and arms of the ability of the explosive power
smash in volleyball game. This research is descriptive research. The
population of this research is all male students with a sample of 40 students
study SMA Negeri 1 Pinrang were selected by random sampling. Data
analysis technique used is the technique of correlation analysis using SPSS
version ,17 o'clock systems at significant level of 95% or a0,05. Based on the
results of data analysis, the study concludes that: (1) Explosive power limbs
have contributed toward ability to smash in volleyball games 48.7%; (2)
Explosive power arm has contributed toward ability to smash in the game of
volleyball at 86.9%; and (3) of explosive leg power and explosive power arm
has contributed toward ability to smash in the game of volleyball is 87,5%.

Keywords: Explosive Power Arm, Explosive Power Limbs, Smash
Volleyball
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karakteristik daya tank tertentu sehingga menarik perhatian banyak orang
untuk melakukannya.banyaknya peminat serta daya tarik permainan
bolavoli, sebabnya adalah kesederhanaan permainannya dengan hanya
membutuhkan sedikit perlengkapan. Sifat khas dari permainan bolavoli ialah
para peraturan permainannya. Isinya adalah demikian rupa hingga tidak
mungkin atau sangat sulit untuk mencapi suatu kemenangan bila satu regu
terdiri dari satu atau lebih pemain yang tidak dapat bekerja sama. Penelitian
yang telah dilakukan untuk mendapatkan ilmu dibidang olahraga yang sudah
berdasarkan dengan ilmu pengetahuan serta langkah-langkah yang
sistematis dan terarah. Untuk dapat bermain dalam cabang olahraga
bolavoli khususnya dalam melakukan smash perlu adanya dukungan
kemampuan teknik itu sendiri, sebab tanpa teknik dasar yang dimiliki setiap
pemain, maka pemain tidak bisa bermain secara maksimal. Namun untuk

peningkatan keterampilan olahraga tidak cukup kalau hanya mengandalkan
waktu pelajaran yang ada di sekolah. oleh hanya mengandalkan waktu
pelajaran yang ada di sekolah. oleh karena ituharus ditempu suatu kebijakan
dari sekolah dengan menambah atau memasukkan olahraga sebagai
kegiatan ekstrakurikuler dengan pemberian program latihan yang sistematis
dan terencana sebagaimana mestinya untuk mencapai hasil yang maksimal.

Namun melihat prestasi yang ada sekarang ini, khususnya
permainan bolavoli di Kabupaten Pinrang telah memperlihatkan hasil yang

maksimal sebagaimana yang diharapkan masyarakat secara umum dan
khususnya pemerintah pada tingkat provinsi. Demikian juga halnya yang
diperlihatkan di SMA Negeri 1 Kabupaten Pinrang sebagai langkah awal
dalam pencapaian pembinaan yang diharapkan. Siswa yang ada disana
mampu memperlihatkan berbagai prestasi baik pada kejuaraan ditingkat
kecamatan maupun pada tingkat kabupaten, serta secara Iangsung turut
memberikan andil dalam tim kabupaten untuk masuk sebagai pemain.
Permainan bolavoli merupakan permainan beregu yang harus menampilkan

keterampilan yang komplik baik sebagai tim maupun dalam penguasaan
teknik permainan. Secara spesifik untuk bermain secara profesional perlu

adanya suatu teknik yang lebih baik di dalam memainkan permainan
bolavoli. Untuk itu perlu menguasai betul teknik dasar permainan bolavoli,
agar dapat mencapai kemampuan dan keterampilan yang maksimal. Tetapi
dasar yang dikuasai tanpa adanya dukungan unsur fisik yang lebih baik

,-....-

62 )* Dosen Pendidikan Kepelatihan Olahraga FlK UNM



I

4>
nn

t.

Competitor, Volume 6, Edisi 3, Oktober 2014

pula, maka tidak akan memberikan suatu hasil yang lebih maksimal. Smash
merupakan gerak kerja yang terpenting dan terakhir dalam serangan.
Kegagalan untuk mensmash bola ke daerah lawan akan memberi
kesempatan pihak lawan untuk melakukan serangan balik atau balasan.
Olehnya itu pemain. harus mahir melakukan smash. Melihat gerakan smash
boleh dikatakan bahwa sulit tanpa adanya dukungan seperti kondisi fisik,
teknik, dan postur tubuh yang ideal.

Mengingat smash dalam permainan bolavoli adalah salah satu bentuk
pukulan yang dapat memberikan ruang gerak lawan bahkan pertahanan
lawan. Untuk memperoleh angka yang cepat, maka dengan cara inilah yang
paling menjanjikan kemenangan. Untuk mencpai tingkat kemampuan smash
dalam permainan bolavoli secara optimal diperlukan ketekunan latihan yang
terprogram dan sistematis agar kemampuan dengan teknik gerakan
terkoordinasl dapat tercapai. Kondisi fisik dan penguasaan teknik smash
harus dipadukan untuk mencapai kemampuan smash dalam permainan yang
baik Penguasaan teknik belum dapat menjamin peningkatan kemampuan
smash dalam permainan bolavoli secara efektif tanpa ditunjang kond.s. fisik
yang maksimal. Kondisi teraebut terlihat pada siswa, ada indikasi kuat belum
mencapai tingkat kemampuan smash bolavoli secara optimal. Dan hasil
pengamatan selama ini bahwa siswa yang ada pada sekolah tersebut
memiliki kemampuan smash belum kuat, sebab masih kadang t.dak
melewati net atau tidak sampai pada daerah lawan, serta pergerakan tubuh
yang dimiliki masih kaku dalam melakukan teknik tersebut. sehubungan hal
tersebut jika menganalisis gerakan smash tentunya perlu ditopang oleh
kemampuan fisik seperti daya ledak otot tungkai dan daya ledak otot lengan.
Dava ledak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas
dengan menggunakan tenaga secara maksimal dengan waktu yang sangat
singkat dalam artian bahwa kemampuan daya ledak otot tungkai dan daya
ledak otot lengan untuk dipergunakan dalam melakukan pukulan atau
smash pada permainan bolavoli.

Teknik Smash Bolavoli
Sebuah pukulan disebut juga dengan spike atau serangan adalah

keahlian yang digunakan untuk memainkan bola diatas janng. Bola dapat
dipukul dalam beberapa cara yang berbeda tergantung pada kecepatan dan
tinggi umpan, posisi pemain blocking dan pemain bertahan awan, sertasituasi pe'rta^nganPosisi slap ketika sedang mempersiapkari pukulan
agak berbeda dari posist siap untuk passing atau servis b.asa J.ka pemukul
bola yang seringkali disebut penyerang, berada dalam posis. blocking janng

63
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atau harus berlari mengejar bola untuk melakukakan digging, maka
pertama-tama dai harus bergrak beberapa langkah menjauh dari jaring.
Bergerak kelokasi ini diarahkan pada bersikap siap sedia dan membantu
meyakinkan bahwa pemain memiliki cukup ruang untuk memukul bola
dengan kekuatan penuh.

Sebagai contoh seorang penyerang yang tidak kidal pada sisi kiri
harus bergerak ke suatu posisi didalam atau diluar kiri lapangan sejauh 2
sampai 4 meter dari jaring, pemain ini selanjutnya harus mengambil posisi
santai dengan kaki sedikit terhuyung, berat badan bertumpu dikaki depan,
lengan tetap tenang disamping badan. Dalam posisi ini penyerang akan
menunggu umpan, siap untuk mengambil posisi menyudut kea rah jating
ketika umpan dibuat. Para penyerang biasanya menggunakan tiga atau
empat langkah untuk melakukan pukulan, hamper sam dengan gerakan
yang diiakukan untuk servis Iompat.Dalam gerakan tiga langkah untuk
penyerang yang tidak kidai langkah pertamanya diambil dengan kaki kiri dan
untuk kidal langkah pertamanya dimulai dari kaki kanan. Langkah pertama
ini harus merupakan langkah yang pendek dan lambat kearah dimana bola
diumpankan, pada tahap kedua kaki kanan untuk pemain yang memukul
dengan tangan kanan, kaki kiri untuk kidal, pemain membuat gerakan ke
depan yang lebih panjang, lebih cepat, dan lebih bertenaga. Pada langkah
ini pemain menekuk kaki disisi yang memukul sambil mengayunkan lengan
yang diulurkan lurus kebelakang setinggi mungkin.sebagai posisi untuk
mendapatkan awalan dan daya yang lebih besar pada waktu takeoff.
Selanjutnya dis mengambil langkah terakhir, yaitu langkah penutup yang
lebih pendek ke dalam lompatan, dengan menggunakan kaki di sisi yang
tidak memukul. Ketika langkah penutup ini dimulai, lengan diarahkan
kedepan dan naik menjauhi lantai untuk menyerang bola. Ketika menyentuk
bola, pemain harus membayangkan lengan sebagai sebuah cambuk dan
tangan sebagai sabetan cambuk mulai dengan liukan bahu menjauhi bola
dengan siku tangan yang memukul ditarik kebelakang tinggi dan menjauhi
bahu, siku mengarah kebelakang. Secara berurutan; bahu, siku, tangan, dan
pergelangan tangan mencambuk kedepan lagi untuk menyentuh bola.
Penyerang membuat sentuhan dipuncak bagian tengah belakang bola
dengan telapak tangan yang kokoh dan terbuka, dia menggulung telapak
tangan keatas dan di atas bola dengan menggunakan aksi mencambuk.
Mekanisme yang digambarkan sebelumnya merupakan teknik-teknik dasar
memukul bola yang harus kita ajarkan sebelumnya kepada atlet kita. Namun
ketika atlet telah mempelajari mekanisme dasar ini, meka dapat
mempelajari cara menyesuaikan sentuhan pada bola untuk serangan yang

64 )* Dosen Pendidikan Kepelatihan Olahraga FlK UNM
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berbeda seperti : smash pull, open spike, semi pull, smash dengan Iompat
satu kaki (smash engkling/running smash), push, smash ketika berada
diposisi belakang dan lainnya untuk kemudian dispsialisasikan sesuai
kemampuan yang dimilikinya.

Smash pada permainan bolavoli adalah salah satu teknik bermain
yang sangat menentukan dimana merupakan senjata paling ampuh untuk
meraih kemenangan. Menurut Sarumpaet (1992:99), mengemukakan bahwa
"smash adalah pikulan serangan yang keras dan mematikan". Dan smash
merupakan salah satu cara utama dalam mematikan pertahanan lawan
sehingga mampu mengumpulkan poin (angka). Oleh sebab itu yang perlu di
perhatikan dalam melakukan smash adalah kecepatan dan ketepatan dalam
mengarahkan bola secara baik, keras dan tepat kearah kosong lapangan
lawan atau mampu membongkar block .Teknik atau variasi serangan pada

permainan bolavoli merupakan jenis variasi serangan untuk mengacaukan
pertahanan lawan yang bermain di timeing pukulan. Smash adalah suatu

pukulan yang keras, lurus dan menukik. Biasanya merupakan suatu
program yang mematikan, smash bertujuan untuk mematikan dan dianggap
sebagai bagian permainan yang paling menonjol dan paling menarik. Suatu
bagian yang dinamis, seorang pemain melompat tinggi, memukul suatu
benda yang bergerak dengan tenaga dan arah yang tepat serta melampaui
jaring atau net. Pengertian smash menurut Donald R. Casady (1974)
sebagai berikut: "The third and final play of the traditional of ensive attach in
volley ball is know as the spike an it is the most spectakular and colorful part
of the game". Secara bebas dapat diterjemahkan bahwa; serangan ketiga
dan terakhir dalam permainan bolavoli adalah terkenal sebagai spike/smash
dan biasanya sangat menarik perhatian dan merupakan yang sangat
penting dalam pertandingan

Pengertian smash menurut M. Yunus (1992) bahwa: "Smash adalah
pukulan yang utama dalam penyerangan dalam usaha untuk mencapai
kemenangan, untuk mencapai keberhasilan yang gemilang dalam
melakukan smash ini diperlukan raihan yang tinggi dan kemampuan

meloncat pula". Pukulan smash merupakan salah satu teknik dalam
permainan bolavoli. Teknik smash sangat menentukan arah dan sasaran
dalam penyerangan. Teknik dasar smash dalam permainan bolavoli harus
betul-betul dipelajari guna dapat mengembangkan mutu danprestasi
bolavoli. Penguasaan teknik dasar ini merupakan hal yang sangat penting.
Suharno HP (1981) mendefinisikan teknik sebagai berikut : "Teknik adalah
suatu proses meiahirkan keaktifan jasmani dan membuktikan suatu praktek
dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan suatu tugas yang pasti dalam

)* Dosen Pendidikan Kepelatihan Olahraga FlK UNM
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cabang permainan bolavoli". Dieter Beutelstahl (1984) mendefinisikan
sebagai berikut: "Teknik adalah prosedur yang telah dikembangkan
berdasarkan praktek dan bertujuan untuk mencari penyesuaian suatu
problema pergerakan tertentu dengan cara paling ekonomis dan berguna".
Pada'umumnya smash merupakan gerakan kerja yang terpenting dan
terakhir dalam gerak kerja serangan. Bola servis, gerak tipu yang diiakukan
tidak memenuhi sasaran atau mudah dikuasai pihak lawan yang bertahan
sehingga kesempatan menerima bola dengan baik. Selanjutnya si penerima
ke tosser (pengumpan) dan meneruskan bola ke smasher dan melancarkan
serangan atau smash. Artinya bahwa suatu serangan diadakan pada
sentuhan bola ketiga. Namun dalam permainan bolavoli modern, serangan
Iangsung pada bola pertama (diiakukan saat servis) atau bola kedua sering
diiakukan dalam hal tergantung dari keberadaan bola atau posisi bola pada
saat itu sertakesanggupan dan kesiapan si pemukul.

Daya ledak
Harsono (1988) mengemukakan bahwa: "Power adalah kemampuan

otot untuk mengatasi tahanan dengan kontraksi yang sangat cepat, power
sangat penting untuk cabang-cabang .yang eksplosif.",Selanjutnya Moch^
Sajoto (1988) mengemukakan :Power adalah kemampuan seseorang untuk
melakukan kekuatan maksimum, dengan usahanya yang dikerahkan dalam
waktu sependek-pendeknya. Dalam hal ini dikatakan bahwa daya ledak oto
atau power = kekuatan atau force xkecepatan atau velocity. Pendapat
tersebut menyebutkan dua unsur yang penting dalam daya ledak yartu
kekuatan otot dan kecepatan otot dalam mengerahkan tenaga maksimal
untuk mengatasi tahanan, sehingga dengan demikian dapat d.s.mpulkan
batasan daya ledak adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan
maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Oleh karena itu daya ledak
sebagai penggerak utama di dalam melakukan gerakan smash dalam
permainan bolavoli harus ditunjang dua komponen unsur fisik yartu kekuatan
otot lengan dan kecepatan otot lengan. Agar di dalam melakukan gerakan
smash bolavoli dapat memberikan suatu lecutan pukulan yang maksimal.
Daya ledak adalah kemampuan otot untuk mengatasi tahanan dan kontraksi
yang sangat cepat, jadi kekuatan dan kecepatan haruslah d.tingkatkan
menjadi apa yang disebut daya ledak. Harsono (1988) mengemukakan
bahwa- "Power lebih diperlukan dalam semua cabang olahraga, karena di
dalam power terdapat kekuatan dan kecepatan". Pengembangan tenaga
eksplosive power dalam eksperimen ini diiakukan dengan latihan komb.nas.
kekuatan dan kecepatan. Harre. D(1982) mengemukakan bahwa : Power
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is the ability of an athlet to overcome resistences by a high speed af
contraction". Dapat diartikan secara bebas bahwa power adalah
kemampuan olahragawan untuk mengatasi tahanan dengan suatu kontraksi
kecepatan tinggi, di mana kontraksi otot yang tinggi diartikan sebagai
kemampuan otot yang kuat dan cepat dalam berkontraksi. Untuk
meningkatkan power kekuatan merupakan dasar (basis) oleh karena
sebelum latihan untuk power, orang harus sudah memiliki suatu tingkat
kekuatan otot yang baik. Kekuatan dan kecepatan adalah dua unsur
komponen kondisi fisik yang menentukan tingkat power, sehingga dalam
proses pengembangan untuk mencapai kualitas power yang diharapkan
adalah diiakukan dengan melatih kekuatan dan kecepatan secara bersama-
sama. Seperti dikemukakan oleh Jansen, CR. (1983) bahwa: "Power can be
increased by increasing strenght with out acrificing speed of movement
withoutacrificing strenght, or by increasing both speed and strenght".
Maksud dari pendapat di atas adalah power dipengaruhi oleh dua unsur
yaitu kekuatan dan kecepatan sehingga dalam metode pengembangan
dapat diiakukan dengan cara peningkatan kekuatan tanpa mengabaikan
tanpa kecepatan, peningkatan kecepatan tanpa mengabaikan kekuatan,
peningkatan kekuatan dan kecepatan serta bersama-sama. Berdasarkan
dengan uraian di atas tentang power, dapat di simpulkan bahwa power atau
daya ledak adalah kemampuan otot atau sekelompok otot dalam melakukan
kerja secara eksplosif, power dipengaruhi oleh kekuatan dan kecepatan
kontraksi otot. Ditinjau dari kegunaannya di mana kekuatan berperan utama
dalam gerakannya. Kekuatan dan kecepatan kontraksi otot pada bagian
tungkai dan lengan sangat menentukan pukulan smash dalam permainan
bolavoli.

Otot tungkai
Tungkai merupakan anggota badan bawah yang dibentuk oleh tulang

tungkai atas / paha (os femoris / femur), tulang tungkai bawah yang terdiri
dari tulang kering (os tibia) dan tulang betis (os fibula) dan tulang kaki (os
pedis/fopt bones) (Ucup dan Yadi, 1999). Jadi otot tungkai adalah otot-otot
yang menggerakan anggota badan bawah (tungkai) pada saat otot-otot
melakukan kontraksi. Tungkai adalah anggota badan bawah mencakup
tungkai dan panggul serta sendi-sendi dan otot-ototnya. Tungkai dibentuk
oleh tulang atas atau paha (os femoris I femur), sedangkan tungkai bawah
terdiri dari tulang kering (os tibia) dan betis serta tulang kaki. Sedangkan
gelang panggul dibentuk oleh coxea dengan tulang sacrum, terdapat dua
persendian pada gelang panggul yaitu: 1) Sendi usus kelangka, dan 2).
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Sendi sela kemaluan. Gelang panggul mempunyai hubungan yang kokoh
dengan batang badan sesuai dengan faalnya sebagai alat harus menerima
berat badan dan meneruskannya pada kedua tungkai. Pengertian Tungkai,
menurut Ucup Yusuf dan Yadi Sunaryadi (1999/2000:43) anggota badan
bawah cangkup tungkai dan panggul serta sandi-sandi dan otot-ototnya.
Tungkai dibentuk oleh tulang atas atau paha (osfemoris atau femur),
sedangkan tungkai bawah terdiri dari tulang karis (astibia) dan betis erta
tulang kaki. Sedangkan gelang panggul dibentuk oleh cocea dengan tulang
sacrum, terdapat dua persendian pada gelang pinggul yaitu: a)sendi usus
kelangka, dan b)sendi kela kemaluan. Gelang panggul mempunyai
hubungan yang kokoh dengan batang badan sesuai dengan faalnya sebagai
alat yang harus menerima berat badan dan meneruskannya pada kedua
tungkai. Hanya dalam penelitian ini otot tungkai harus mempunyai kekuatan
yang baik agar dapat mempertahankan diri.

Menurut Sudarminto (1992), tungkai terdiri dari tungkai atas yaitu
pangkal paha sampai lutut dan tungkai bawah yaitu lutut sampai kaki.
Menurut Syaifudin (Syaifudin, 1992) otot-otot tungkai terdiri atas otot-otot
atas (otot pada paha) dan otot-otot tungkai bawah. Otot-otot tungkai atas
mempunyai selaput pembungkus yang sangat kuat dan disebut fasia lata
yang dibagi atas 3golongan yaitu: 1). Otot abduktor terdiri dari: Muskulus
abduktor maldanus sebelah dalam, Muskulus abduktor brevis sebelah
tengah, Muskulus abduktor longus sebelah luar. Ketiga otot ini menjadi satu
yang disebut muskulus abduktor femoralis. Fungsinya, menyelenggarakan
gerakan abduksi dari femur. 2). Muskulus ekstensor (quadriseps femoris)
otot berkepala empat. Otot ini merupakan otot yang terbesar terdin dan :
Muskulus rektus femoris, Muskulus vastus lateralis eksternal, Muskulus
vastus mediafis internal dan Muskulus vastus intermedial. Dan 3). Otot
fleksor femoris, yang terdapat dibagian belakang paha terdiri dan : Biseps
femoris, otot berkepala dua. Fungsinya, membengkokkan paha dan
meluruskan tungkai bawah, Muskulus semi membranosus, otot seperti
selaput. Fungsinya, membengkokkan tungkai bawah, Muskulus semi

r tendinosus, otot seperti urat. Fungsinya membengkokkan urat bawah serta
memutarkan ke dalam dan Muskulus sartorius, otot penjahit. Bentuknya
panjang seperti pita, terdapat dibagian paha. Fungsinya, eksorotasi femur,
memutar keluar pada waktu lutut mengentul, serta membantu gerakan fleksi
femur dan membengkokkan keluar.
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Otot Lengan

Lengan pada manusia terdiri dari dua bagian tulang yaitu tulang
lengan atas (humerus) dan tulang lengan bawah (radius). Humerus adalah
suatu tulang panjang yang mempunyai korpus dan dua buah ujung. Ujung
atas terdiri dari kaput, tuberkulum mayor, dan tuberkulum minor. Kedua
tuberkulum dipisahkan oleh kaput. Sulkus anatomikum dan dari satu sama
lain dipisahkan oleh sulkus intertuberkularis atau sulkus bisipitalis. Ujung
akhir di sebut kondulis mempunyai epikondilus medialis dan epikondilus
lateralis,kapitulum, trokhlea, dan fossa radialis, fossa koronoideus anterior
serta fossa olekrani posterior. Sedangkan radius merupakan tulang lengan
bawah yang terletak di sebelah lateral. Mempunyai korpus dan ujung-ujung
tulang atas dan bawah. Ujung atas mempunyai suatu permukaan yang bulat
dan pipih yaitu kaput, serta kollum dan tuberositas radii. Ujung bawah padat
dan menjorok ke bawah dari sisi lateralnya yang disebut prosesus stiloideus.
Di sebelah posteriori ujung bawah mempunyai sebuah tuberkulum yang
terletak subkutan pada pinggir inferior dan disebut tuberkulum dorsalis.

Pergerakan yang diiakukan oleh lengan pada permainan tenismeja
dipengaruhi gerakan fleksi yang lebih kuat daripada ekstensi. Ini dibuktikan
oleh Basmajian (1995) bahwa: " fleksi lebih kuat daripada ekstensi dengan
perbandingan 14 ; 9." Untuk itu otot fleksor utama sendi siku adalah
muscular brakilialis. Muscular biceps sebagai otot fleksor siku bekerja
dengan baik bila lengan bawah dalam sikap supinasi, dan bekerja kurang
bila lengan separuh pronasi dan tidak bisa bergerak fleksi bila lengan bawah
pronasi. Muscular biceps sebagai supinator lengan bawah jika tidak
melawan tahanan. Muscular biceps tidak bekerja supinasi bila lengan bawah
dalam sikap ekstensi. Muscular brakior.adialis timbul pelan-pelan ke atas
tulang humerus dan sesudah muscular' brakialis dan muscular biceps
dibuktikan dengan muscular brakioradialis menjadi otot fleksor yang
berguna. Kekuatan yang sudah dicapai dapat dipertahankan dengan latihan
sekali dalam seminggu dan apabila setahun tidak berlatih, 45% dari
kenaikan kekuatan masih dapat dipertahankan. (R. Soekarman, 1987).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagaimana yang kita kenal memberikan garis-
garis yang tepat dan mengajukan syarat-syarat yang benar, maksudnya
adalah untuk menjaga agar pengetahuan dicapai dari suatu penelitian dapat
mempunyai harga yang ilmiah serta berkualitas tinggi. Penerapan metode
penelitian harus dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan. Metode
yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif secara
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korelasional. Desain penelitian atau rancangan penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa putra SMA Negeri 1 Kabupaten Pinrang. Namun populasi
tersebut dibatasi pada putra saja agar mempunyai kesamaan sifat dalam hal
jenis kelamin. Sampel yang diambil atau digunakan dalam penelitian ini
berjumlah 40 orang dari siswa putra SMA Negeri 1 Kabupaten Pinrang
dengan teknik pengambilan sampel random sampling atau secara undian.
Data yang terkumpul tersebut perlu dianalisis secara statistik deskriptif,
maupun inferensial untuk keperluan pengujian hipotesis penelitian. Secara
keseluruhan analisis data statistik yang digunakan pada umumnya
menggunakan analisis komputer pada program SPSS versi 20.00 dengan
taraf signifikan 95% atau a 0,05.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2. Ada kontribusi daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan
smash dalam permainan bolavoli pada siswa SMA Negeri 1
Kabupaten Pinrang
Berdasarkan hasil pengujian analisis data antara daya ledak otot tungkai
terhadap kemampuan smash dalam permainan bolavoli pada siswa SMA
Negeri 1 Kabupaten Pinrang. Diperoleh nilai korelasi 0,698 dengan

tingkat probabilitas (0,000) < ao.os. untuk nilai R Square (koefesien
determinasi) 0,487. Hal ini berarti 48,7% kemampuan smash dalam
permainan bolavoli dijelaskan oleh daya ledak otot tungkai. Dari uji
Anova atau F test, didapat F hitung adalah 36,067 dengan tingkat
signifikansi 0,000. Oleh karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari
ao.os. maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi kemampuan
smash dalam permainan bolavoli (dapat diberlakukan untuk populasi
dimana sampel diambil). Dari Uji t diperoleh 6,006 dengan tingkat
signifikansi 0,000. Oleh karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari
ao.os- Maka Ho ditolak dan Hi diterima atau koefesien regresi signifikan,
atau daya ledak otot tungkai benar-benar berpengaruh secara signifikan
terhadap kemampuan smash dalam permainan bolavoli. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa kontribusi daya ledak otot tungkai
terhadap kemampuan smash dalam permainan bolavoli pada siswa SMA
Negeri 1 Kabupaten Pinrang sebesar 48,7%. Hasil analisis statistik
menunjukkan bahwa ada kontribusi daya ledak otot tungkai terhadap
kemampUan smash dalam permainan bolavoli pada siswa SMA Negeri 1
Kabupaten Pinrang. Apabila hasil penelitian dikaitkan dengan teori dan
kerangka pikir yang mendasarinya, maka dalam dasarnya hasil
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penelitian ini mendukung dan memperkuat teori dan hasil-hasil penelitian
terdahulu yang sudah ada. Ini membuktikan bahwa untuk mendapatkan
kemampuan smash yang tajam dan keras harus ditunjang daya ledak
otot tungkai. Daya ledak yang dikembangkan pada cabang olahraga
permainan bolavoli khususnya smash adalah kemampuan tungkai untuk
melakukan lompatan dengan maksimal, sehingga tidak hanya melompat
dengan kekuatan penuh akan tetapi dengan cepat. Pada cabang
olahraga permainan seperti bolavoli khususnya pada saat melakukan

teknik smash, daya ledak tungkai sangat dibutuhkan karena berkaitan
dengan kontraksi otot-otot tungkai secara cepat. Peranan daya ledak
pada tungkai akan sangat membantu dalam pencapaian khususnya
pada smash bolavoli. Kemampuan meloncat yang tinggi untuk
memperoleh hasil pukulan yang keras, sangat diharapkan karena akan
menjadi penentu akhir gerakan smash. Dengan demikian daya ledak otot
tungkai memiliki kontribusi terhadap kemampuan smash dalam
permainan bolavoli.

3. Ada kontribusi daya ledak otot lengan terhadap kemampuan smash
dalam permainan bolavoli pada siswa SMA Negeri 1 Kabupaten
Pinrang
Berdasarkan hasil pengujian analisis data antara daya ledak otot lengan
terhadap kemampuan smash dalam permainan bolavoli pada siswa SMA
Negeri 1 Kabupaten Pinrang. Diperoleh nilai korelasi dan regresi 0,932
dengan tingkat probabilitas (0,000) < a 0,05, untuk nilai R Square
(koefesien determinasi) 0,869. Hal ini berarti 86,9% kemampuan smash
dalam permainan bolavoli dijelaskan oleh daya ledak otot lengan. Dari uji
Anova atau F test, didapat F hitung adalah 252,165 dengan tingkat
signifikansi 0,000. Oleh karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari
cto.os. maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi kemampuan
smash dalam permainan bolavoli (dapat diberlakukan untuk populasi
dimana sampel diambil). Dari uji t diperoleh 15,880 dengan tingkat
signifikansi 0,000. Oleh karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari
ao.05- Maka Ho ditolak dan H, diterima atau koefesien regresi signifikan,
atau daya ledak otot lengan benar-benar berpengaruh secara signifikan
terhadap kemampuan smash dalam permainan bolavoli. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa kontribusi daya ledak otot lengan terhadap
kemampuan smash dalam permainan bolavoli pada siswa SMA Negeri 1
Kabupaten Pinrang sebesar 86,9%. Hasil analisis statistik menunjukkan
bahwa ada kontribusi daya ledak otot lengan terhadap kemampuan
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smash dalam permainan bolavoli pada siswa SMA Negeri 1 Kabupaten
Pinrang. Apabila hasil penelitian ini dikaitkan dengan teori dan kerangka
pikir yang mendasarinya, maka dalam dasarnya hasil peneljtian
mendukung dan memperkuat teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu
yang sudah ada. Ini membuktikan bahwa daya ledak otot lengan sangat
berpengaruh dalam melakukan smash pada permainan bolavoli. Daya
ledak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas
dengan menggunakan tenaga secara maksimal dengan waktu yang
sangat singkat. Teknik dasar smash pada permainan bolavoli dibutuhkan
suatu daya ledak lengan di saat melakukan pukulan. Pada saat
melakukan smash, yang diharapkan pada pemain adalah bagaimana
smash tersebut dapat diiakukan dengan keras, akurat dan tepat pada
sasaran. Daya ledak lengan merupakan penggabungan antara dua
kondisi fisik pada otot lengan untuk bergerak dengan kuat dan cepat.
Oleh karena itu, pemain yang memiliki power atau daya ledak lengan
akan mempunyai pukulan smash yang keras dan akurat. Dengan
demikian daya ledak otot lengan memiliki kontribusi terhadap
kemampuan smash dalam permainan bolavoli.

4. Ada kontribusi daya ledak otot tungkai dan daya ledak otot lengan
terhadap kemampuan smash dalam permainan bolavoli pada siswa
SMA Negeri 1 Kabupaten Pinrang
Berdasarkan hasil pengujian analisis data antara daya ledak otot
tungkai, dan daya ledak ototlengan, terhadapkemampuan smash dalam
permainan bolavoli pada siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Pinrang.
Diperoleh nilai regresi 0,935 dengan tingkat probabilitas (0,000) < ao.os,
untuk nilai R Square (koefesien determinasi) 0,875. Hal ini berarti 87,5%
kemampuan smash dalam permainan bolavoli dijelaskan oleh daya
ledak otot tungkai dan daya ledak otot lengan. Dari uji Anova atau F test,
didapat F hitung adalah 129,521 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh
karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari ao.os, maka model regresi
dapat dipakai untuk memprediksi kemampuan smash dalam permainan
bolavoli (dapat diberlakukan untuk populasi dimana sampel diambil).
Dari uji t diperoleh 12,983 dengan tingkat signifikansi 0,005. Oleh karena
probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari ao.os. Maka Ho ditolak dan Ht
diterima atau koefesien regresi signifikan, atau daya ledak otot tungkai
dan daya ledak otot lengan benar-benar berpengaruh secara signifikan
terhadap kemampuan smash dalam permainan bolavoli. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa daya ledak otot tungkai dan daya
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ledak otot lengan memiliki kontribusi terhadap kemampuan smash dalam

permainan bolavoli pada siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Pinrang
sebesar 87,5%.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa ada kontribusi daya ledak
otot tungkai dan daya ledak otot lengan terhadap kemampuan smash
dalam permainan bolavoli pada siswa SMA Negeri 1 Kabupaten
Pinrang. Apabila hasil penelitian ini dikaitkan dengan teori dan kerangka
pikir yang mendasarinya, pada dasarnya hasil penelitian ini mendukung
dan memperkuat teori yang sudah ada. Ini membuktikan bahwa daya
ledak otot tungkai dan daya ledak otot lengan sangat mempengaruhi
kemampuan smash dalam permainan bolavoli. Tungkai sebagai
penggerak di dalam melakukan gerakan smash harus ditunjang dua
komponen unsur fisik yaitu kekuatan otot dan kecepatan tungkai, agardi
dalam melakukan gerakan smash dapat memberikan suatu hasil
pukulan yang maksimal. Daya ledak yang dikembangkan pada cabang
olahraga permainan bolavoli khususnya smash adalah kemampuan
tungkai untuk melakukan lompatan dengan maksimal, sehingga tidak
hanya melompat dengan kekuatan penuh akan tetapi dengan cepat.
Pada cabang olahraga permainan seperti bolavoli khususnya pada saat
melakukan teknik smash, daya ledak tungkai sangat dibutuhkan karena
berkaitan dengan kontraksi otot-otot tungkai secara cepat. Tingkat
keahlian dalam permainan bolavoli adalah kemampuan dari pemain
yang mampu untuk menggabungkan usaha maksimal dengan
kecepatan gerakan yang sewaktu-waktu dapat meledak, kemampuan
menggabungkan usaha maksimal dengan kecepatan dapat memberikan
hasil yang berarti. Perpaduan antara kekuatan dan kecepatan, maka
tercipta suatu kemampuan daya ledak atau power yang diiakukan
dengan cepat atau kuat. Peranan daya ledak pada tungkai akan sangat
membantu dalam pencapaian khususnya pada smash bolavoli.
Kemampuan meloncat yang tinggi untuk memperoleh hasil pukulan
yang keras, sangat diharapkan karena akan menjadi penentu akhir
gerakan smash. Sedangkan untuk otot lengan sebagai penggerak
utama dalam melakukan pukulan harus ditunjang dengan kondisi fisik
daya ledak pula. Sebab pukulan dalam smash harus tajam dan terarah
serta tajam. Untuk itu daya ledak otot lengan akan membantu bagi
seorang pemain dalam melakukan pukulan smash yang
maksimal.Dengan demikian daya ledak otot tungkai dan daya ledak otot
lengan memiliki kontribusi terhadap kemampuan smash dalam
permainan bolavoli.

)* Dosen Pendidikan Kepelatihan Olahraga FlK UNM
73



Competitor, Volume 6. Edisi3 Oktober2014

PENUTUP

d£L n I6"93" memi"'ki k0ntr,busi terhadaP kemampuan smashdalam permainan bolavoli pada siswa SMA Negeri 1KabuoateTpinr^ ,<£
teri^d rktml^1 ^ ^ "* « i^SSTlM
KSST^Tda,am permainan bo,avo,i pada si-**
maka J£SSS?«**" ^^ *" keSimpU'an yang te,ah diuraika".maka d.kemukakan saran-saran sebagai berikut: (1) Diharapkan oenelitian
ilT HPat Kf" 'ebih lanJUt a9ar daPat ,ebjb memberikan kontrSdahraoe kT* "mU ke°'ahragaan dan Pengembangan pemblnaan prels
m^9ah ^^ Caban9 °,ahraga bo,avoli dl daerah, (2) Untuk
rarumunk Da6nnpresthsi °,ahra9a per,u adanya acuan ,ebih •«**«EEEh^f Pengembangan Pembinaan maupun memperhatikan segala
£22^"! f°. 3fr ^^ me'ahirkan Pemaln yang berpretasi, danfi«h9? Tn,tah UntUk memberika" euatu penghargaan bagi orang tua,petatih guru olahraga dan atlet yang telah memberikan pembinaan prestasi
op«mara ^ aCU8n UntUk memotivasi Pembinaan prestasi yang

DAFTAR PUSTAKA

Beutelstahl, Dieter. 2005. Belajar Bermain Bolavoli. Bandung: Pione Jaya
Badnah Dew. L, 2002, Fisiologi Olahraga dalam Perspektif dan Praktik

Bandung, Pustaka Ramadhan.
Bahagia, Yoyo, 2000, Prinsip-Prinsip Pengembangan dan Modifikasi

Cabang Olahraga, Jakarta, Depdikbud
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1983. Penelitian Dalam

Pendidikan Olahraga Penelitian Korelasional. Modul Akta VB Proyek
Pengembangan Institut Pendidikan Tinggi Jakarta

Harsono. 1988. Coaching dan Aspek-Aspek Psikologi Dalam Coaching
Jakarta: Penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek
Pengembangan Pendidikan Tinggi.

Muhidin Sambas All dan Abdurahman, Maman. 2007. Analisis Korelasi
Regresi, Dan Jalur Dalam Penelitian. Bandung: Pustaka Setia

74

)* Dosen Pendidikan Kepelatihan Olahraga FlK UNM



Competitor, Volume 6, Edisi 3, Oktober 2014

'asau, M. Anwar. 1993. Studi Tentang Struktur Tubuh dan Potensi Tubuh
Atlet Bolavoli dan Bolabasket Pra PON XIII 1993. Ujung Pandang :
IKIP Ujung Pandang.

Razak, Abraham. 1993. Perbandingan Pengaruh Latihan Pliometrik Dengan
Latihan Kekuatan Dan Kecepatan Terhadap Daya Ledak. Surabaya:
Thesis Pasca Sarjana UNAIR.

Sajoto, Moch. 1988. Pembinaan Kondisi Fisik Dalam Olahraga. Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Proyek Pengadaan Buku pada Lembaga Pengembangan Tenaga
Pendidikan. Jakarta.

. 1995. Pengembangan dan Pembinaan Kekuatan Kondisi Fisik
Dalam Olahraga. Jakarta: Dahara Prize.

Sarumpaet, dkk. 1992. Permainan Besar. Jakarta : Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Tinggi.

Simanjuntak, Victor G, Dkk. 2008. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.
Jakarta: Dirjen Dikti. Depdiknas.

Syaifudin, 1996. Anatomi Fisiologi untuk Siswa Perawat Edisi II. Jakarta.
EGC Kedokteran.

The Kleinment dan Diater Kruber. 1986. Bolavoli dan Pembinaan Teknik dan
Kondisi. Jakarta : Gramedia.

Yunus, M. 1992. Olahraga pilihan bolavoli. Jakarta: Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek
Pembinaan Tenaga Kependidikan.

Ucup Yusup dan Yadi Sunaryadi. 1999. Kinesiologi. Semarang: Depdikbud
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

75

)'
Dosen Pendidikan Kepelatihan Olahraga FlK UNM


