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ABSTRAK 

 
Rudi Saputra, 2013,   Pengaruh Modifikasi Latihan Lompat Balok Dan Latihan 

Bola Gantung Terhadap Kemampuan Smash  Dalam Permainan 
Bola Voli Pada Siswa SMA Negeri 6 Kota Jambi : Skripsi, Jurusan 
Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Jambi, Pembimbing (I) Drs. Arsil, 
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Kata Kunci : Modifikasi Latihan Lompat Balok dan Latihan Bola Gantung, Smash 

Bola Voli 
Banyak latihan yang mampu meningkatkan kemampuan smash salah satunya 

latihan lompat balok dan latihan bola gantung. Kedua latihan ini memberikan 
penekanan khusus pada kemampuan lompatan sehingga di harapkan mampu 
meningkatkan kemampuan dalam smash dengan akurat dan terarah.  

Plyometric merupakan latihan dengan merenggang ( memanjang ) terlebih 
dahulu otot-otot ( kontraksi eksentik ) sebelum mengontraksi ( memendekkan ) dengan 
terlebih dahulu menggerakkan otot tersebut kea rah berlawanan, maka kita dapat  lebih 
banyak tenaga konsentrik ( concentric energy ) pada kelompok otot tersebut latihan 
plyometric merupakan cara cepat untuk meningkatkan daya ledak kelompok otot. 

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh latihan variasi lompat 
balok dan bola gantung terhadap peningkatan lompatan dalam permainan bola voli 
sehingga dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian eksperimen One group 
Pretest-Posttest Designt. 

Dengan menggunakan taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan (n-1) sebagai 
pembilang, maka diperoleh nilai ttabel  sebesar 1.721. Dengan demikian thitung lebih besar 
dari pada ttabel (11.44 > 1.721). Ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak, dan dapat 
disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan smash 
bola voli pada siswa putra ekstrakurikuler di SMA N 6 Kota Jambi. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka hipotesis yang dikemukakan 
dapat diterima kebenarannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan dari metode latihan lompat balok dan latihan bola gantung 
terhadap peningkatan kemampuan smash siswa ekstrakurikuler bola voli SMA N 6 Kota 
Jambi. 

 
 
 

 
 
 
 



I. PENDAHULUAN 

Olahraga merupakan salah satu bidang yang mendapatkan perhatian secara 
nasional di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kualitas manusia yang menjunjung 
tinggi nilai sportifitas, disiplin, serta ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa. 
Pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas 
manusia yang ditujukan kepada kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat 
Indonesia. Salah satu tujuan dan pengembangan olahraga di Indonesia adalah untuk 
meningkatkan prestasi olahraga baik di skala nasional maupun internasional. 

 
Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMA N 6 Kota Jambi di temukan 

bahwa lompatan siswa masih rendah pada saat melakukan smash kurang terarah dan 
sempurna, dengan salah satu misi memberikan kesempatan pada siswa untuk mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler. Siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah ini adalah 
masyarakat yang umum nya tinggal di sekitar gedung sekolah dengan keadaan ekonomi 
rendah sampai kelas atas. Prestasi sekolah di berbagai bidang cukup baik termasuk di 
bidang olahraga sehingga sekolah cukup di kenal oleh masyarakat yang ada di Jambi. 
          Khusus untuk kegiatan olahraga siswa lebih mengarah pada olahraga permainan 
seperti sepak bola dan bola voli, khusus bola voli keinginan siswa ntuk meningkatkan 
kemampuan bola voli terhambat oleh berbagai hal seperti masalah sarana dan prasarana 
hingga program latihan yang tidak terarah belum lagi keadaan fisik yang kurang 
mendukung untuk permainan seperti bola voli sehingga dengan sendirinya menghambat 
perkembangan dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam bermain bola voli. 
          Pada tim bola voli SMA Negeri 6 Kota Jambi siswa kesulitan dalam melakukan 
smash dalam permainan bola voli. Hal ini di sebabkan oleh para pemain yang tergabung 
dalam tim ini belum memiliki tubuh yang baik untuk seorang atlit voli. Sehingga dalam 
melakukan smash bola sering mati di lapangan sendiri ini di karenakan smash yang di 
lakukan tidak dapat melewati net untuk mengatasi masalah ini perlu di temukan 
solusinya bagai mana agar siswa dapat melakukan smash dengan baik. 
          Salah satu cara dapat dilakukan berdasarkan uraian di atas adalah dengan 
meningkatkan keterampilan smash agar siswa dapat mampu melakukan smash dengan 
baik. Untuk meningkatkan lompatan dan keterampilan smash yang baik di perlukan 
latihan kontinius terarah sesuai dengan tujuan dan tentu saja terprogram dengan baik. 
          Banyak latihan yang mampu meningkatkan keterampilan smash salah satunya 
latihan lompat balok dan latihan bola gantung. Kedua latihan ini memberikan 
penekanan khusus pada kemampuan lompatan sehingga di harapkan mampu 
meningkatkan keterampilan dalam smash dengan akurat dan terarah. Dari latihan inilah 
diharapkan dapat meningkatkan daya ledak otot tungkai untuk dapat mendukung 
keterampilan melakukan smash, sehingga dianggap perlu untuk melatih kemampuan 
smas dan kondisi fisik dari pemain dimana dapat mendukung untuk keterampilan 
melakukan pukulan smash 

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian yang dapat mengarah untuk meningkatkan keterampilan smash  
pada siswa dengan judul “ Pengaruh modifikasi latihan lompat balok dan latihan bola 
gantung terhadap kemampuan smash  siswa ekstrakurikuler bola voli SMA N 6 Kota 
Jambi’’ 

 
 
 



II. TINJAUAN  PUSTAKA 
 
Pada awalnya ide dasar permainan bola voli adalah memasukkan bola ke daerah 

lawan melewati suatu rintangan berupa tali atau net dan berusaha memenangkan 
permainan dengan mematikan bola didaerah lawan, memvoli artinya memantulkan bola 
sebelum bola menyentuh lantai. Permainan voli adalah permainan beregu atau tim. 
Jumlah pemain setiap regu adalah enam orang, secara khusus, tujuan permainan bola 
voli adalah memperagakan teknik dan taktik memainkan bola dilapangan untuk merahi 
kemenangan dalam setiap pertandingan, (Ahmadi, 2007 : 20) 

Teknik dasar memainkan bola voli yang harus ditingkatkan keterampilannya 
adalah pasing bawah, pasing atas, smash, dan spike, servis, serta bendungan (Muhajir, 
2006 : 109). Sedangkan menurut Ahmadi, (2007:25) teknik dasar yang harus dikuasai 
dalam permainan bola voli adalah servis, passing bawah, passing atas, block, dan 
smash.  Tujuan permainan bola voli berawal dari tujuan yang bersifat rekreatif untuk 
mengisi waktu luang atau sebagai selingan setelah lelah berkerja, kemudian 
berkembang ke arah tujuan lain seperti peningkatan prestasi, meningkatkan prestasi diri 
dan mengharumkan nama bangsa. Tujuan lain yang lebih khusus adalah untuk 
memelihara dan meningkatkan kesegaran jasmani dan kesehatan. 

 
III. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Menurut Iskandar, (2008:177) metode untuk menjalankan penelitian mencakup 

pendekatan penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, instrument penelitian, 
tekhnik pengumpulan data, tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian, dan 
jadwal penelitian, kemudian yang terakhir, yaitu daftar pustaka. 
 Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh latihan modifikasi 
lompat balok dan bola gantung terhadap kemampuan smash dalam permainan bola voli 
sehingga dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian eksperimen One group 
Pretest-Posttest Designt. Menurut Sugiyono, (2009:72) metode eksperimen adalah 
sebagai metode penelitian yang di gunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 
terhadap yang lain dalam kondisi terkendali pada dua atau lebih variable dengan 
memberikan perlakuan lebih (treatment) kepada kelompok eksperimen. 
 Penelitian yang akan dilakukan adalah dengan cara memberikan perlakuan 
kepada kelompok dengan metode latihan yang akan di lakukan yaitu latihan lompat 
balok dan bola gantung. 

 
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Dari perhitungan Lo tes awal dan Ltabel diperoleh Lo (0,12) < Ltabel(0,19) 

dan Lo tes akhir dan Ltabel diperoleh Lo (0,14) < Ltabel(0,19). Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kedua data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
(Analisis data dapat dilihat pada).  

4.2.2 Uji Hipotesis 
Hipotesis yang diajukan adalah “Terdapat peningkatan smash dalam 

permainan bola voli melalui latihan  lompat dan bola gantung pada siswa putra 
ekstrakurikuler SMA Negeri 6 Kota Jambi”. Hipotesis ini diuji dengan uji t 
menggunakan rumus t-test. 

 
 

 



Tabel 4.4 Analisis Uji t Tes Awal dan Tes Akhir 
 

No X1 X2 D D²   
1 10 13 3 9   
2 7 13 6 36   
3 8 10 2 4   
4 7 13 6 36   
5 8 13 5 25   
6 5 13 8 64   
7 10 13 3 9   
8 6 11 5 25   
9 10 13 3 9   

10 10 15 5 25   
11 12 17 5 25   
12 11 13 2 4   
13 10 13 3 9   
14 6 11 5 25   
15 12 15 3 9   
16 5 11 6 36   
17 8 13 5 25   
18 10 12 2 4   
19 10 13 3 9   
20 5 13 8 64   
21 6 11 5 25   
22 8 11 3 9   

∑ 184 280 96 486   
Mean 8.36364 12.7273     

 
 

푡 =
퐼푋 − 푋 퐼

∑퐷 − (∑퐷)
푛

푛(푛 − 1)

 

 

푡 =
퐼8.36− 12.72퐼

486− (96)
22

22	(22− 1)

 

 
푡 = 11.44 

 
Dengan menggunakan taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan (n-1) sebagai 

pembilang, maka diperoleh nilai ttabel  sebesar 1.721. Dengan demikian thitung lebih 
besar dari pada ttabel (11.44 > 1.721). Ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak, dan 



dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan 
keterampilan smash bola voli pada siswa putra ekstrakurikuler di SMA N 6 Kota 
Jambi. 

 
1.1 Pembahasan 
 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang digunakan rumus t-test  
dalam penelitian ini, diharapkan melahirkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan 
data yang diperoleh. Kesimpulan  yang diperoleh berdasarkan dari data yang 
diperoleh. Dengan demikian kesimpulan yang diambil merupakan gambaran dari 
data yang diharapkan selama penelitian dilakukan. untuk itu pengkajian tentang 
teori dari suatu penelitian. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, pengambilan data dilakukan sebanyak dua 
kali. Pengambilan data pertama dilakukan sebelum sampel diberikan perlakuan, 
sedangkan pengambilan data kedua dilakukan setelah sampel diberi perlakuan. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat peningkatan keterampilan smash bola voli 
siswa setelah diberi motode latihan lompat dan latihan bola gantung. Pengujian 
hipotesis dilakukan dengan membandingkan hasil tes awal dan tes akhir, dengan 
taraf signifikan 5%.  

 
Tabel 4.5 Rangkuman Uji Hipotesis 

Latihan lompat dan bola gantung thitung N ttabel Keterangan 

Awal-akhir 11.44 22 1.721 Signifikan 

 
Berdasarkan hasil analisis pada tes awal dan tes akhir didapat pengaruh yang 

signifikan antara metode latihan lompat balok dan pukul bola gantung terhadap 
keterampilan smash pada siswa putra ekstrakulikuler bola voli SMA Negeri 6 Kota 
Jambi. Hal ini dibuktikan karena thitung > ttabel (11.44 > 1.721),  maka Ho ditolak dan 
Ha diterima. Dengan demikian dalam meningkatkan keterampilan smash bola voli 
pada siswa siswa putra ekstrakulikuler bola voli SMA Negeri 6 Kota Jambi dapat 
menggunakan metode latihan lompat balok dan latihan bola gantung. 

Dalam latihan untuk penelitian ini lebih cenderung untuk meningkatkan daya 
ledak otot tungkai dan lengan, dengan harapan dengan meningkakan unsur kondisi 
fisik ini dapat membantu untuk dapat meningkatkan kemampuan smash pada bola 
voli, ini sesuai dengan pendapat Syafruddin (2011:151), untuk menguasai dan 
mengembang taktik individu dalam melakukan (spike/smash),  bola voli diperlukan 
kekuatan loncat yang tinggi dan power pukulan yang baik. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



V. PENUTUP 
 
 

1.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka hipotesis yang 
dikemukakan dapat diterima kebenarannya. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari metode latihan lompat balok dan 
latihan bola gantung terhadap peningkatan keterampilan smash siswa 
ekstrakurikuler bola voli SMA N 6 Kota Jambi. 

1.2 Saran 
 
Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat dalam 

penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 
1. Dalam rangka memperbaiki keterampilan smash bola voli hendaknya diberi 

variasi latihan yang lebih terencana dan terprogram. 
2. Bagi pelatih, guru penjas dan orang yang ingin meningkatkan keterampilan 

smash dapat menggunakan metode latihan lompat balok dan latihan bola 
gantung. 

3. Diharapkan bagi peniliti yang selanjutnya agar dapat meneliti dengan jumlah 
sampel yang lebih besar lagi. 

4. Untuk lebih baik, diharapkan kepada peneliti lain agar dapat kiranya melihat 
sejauh mana peningkatan lain agar dapat kiranya melihat sejauh mana 
peningkatan yang dihasilkan dari metode latihan yang diterapkan terhadap 
peningkatan kemampuan smash 
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