
BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditulis, maka penulis 

dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada tidaknya hubungan antara kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap 

kemampuan smash 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh angka indeks korelasi r hitung > r tabel yang 

menunjukkan terdapat hubungan yang sangat signifikan hubungan antara kekuatan 

otot lengan dan tinggi lompatan terhadap kemampuan smash pada pemain bolavoli 

PBV Zebra Batang-batang. 

Sedangkan dalam interpretasi dengan menggunakan “r” product moment, 

ternyata “r” hitung lebih besar dari pada “r” tabel pada taraf signifikan 1%. Dengan 

demikian norma keputusannya, Hipotesis Alternatifnya (Ha) disetujui atau diterima atau 

terbukti kebenarannya, sedangkan Hipotesis Nol (Ho) ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan smash ditentukan oleh kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan. 

2. Besar hubungan antara kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap 

kemampuan smash 

Hasil analisis data penelitian di atas dapat dijelaskan. Dari hasil perhitungan 

korelasi product moment diperoleh r hitung 0,732 dengan N 20 dan r tabel 0.561 (99 % ) 

berarti r hitung > r tabel. Mengingat dengan taraf kepercayaan 99% data yang diperoleh 

mendukung hipotesis alternatif maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

sangat signifikan antara kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap 

kemampuan smash. 

 



B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas disarankan kepada: 

1. Bagi Pengamat Olahraga 

Hendaknya lebih menganalisis unsur-unsur yang dapat menunjang kemampuan 

smash. 

2. Bagi Praktisi Olahraga 

Hendaknya lebih menyikapi sebuah problematika pemain bolavoli, memahami dan 

menyikapi dinamika yang berkembang dalam diri pemain atau pun dalam tim. 

3. Bagi Pelatihan 

Lebih menjadikan hasil peneltian ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas 

pelatihan dalam menganalisis sebuah teknik permainan bolavoli. 
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