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SARI 
 

Edho Wisnu Nugroho (2007). Hubungan Strength Otot Lengan, Panjang Lengan 
dan Strength Otot Tungkai dengan Kecepatan Service Tenis pada Mahasiswa 
Putera Pendidikan Kepelatihan Olahraga B FIK UNNES Angkatan Tahun 2005.  
 
      Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Apakah ada hubungan strength 
otot lengan dengan kecepatan pukulan service tenis, 2). Apakah ada hubungan 
panjang lengan dengan kecepatan service tenis, 3). Apakah ada hubungan strength 
otot tungkai dengan kecepatan service tenis, 4). Apakah ada hubungan strength otot 
lengan, panjang lengan, strength otot tungkai dengan kecepatan service tenis. Tujuan 
dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui hubungan strength otot lengan 
dengan kecepatan service tenis, 2). Untuk mengetahui hubungan panjang lengan 
dengan kecepatan service tenis, 3). Untuk mengetahui hubungan strength otot tungkai 
dengan kecepatan service tenis, 4). Untuk mengetahui hubungan strength otot lengan, 
panjang lengan, strength otot tungkai dengan kecepatan service tenis.  Hipotesis pada 
penelitian ini adalah 1). Ada hubungan strength otot lengan dengan kecepatan service 
tenis, 2). Ada hubungan panjang lengan dengan kecepatan service tenis, 3). Ada 
hubungan strength otot tungkai dengan kecepatan service tenis, 4). Ada hubungan 
strength otot lengan, panjang lengan dan strength otot tungkai dengan kecepatan 
service tenis. 
           Jenis penelitian ini adalah penelitian survey dengan menggunakan metode 
survey yaitu tes strength otot lengan, tes pengukuran panjang lengan, tes strength otot 
tungkai dan tes kecepatan service tenis. Populasi pada penelitian ini mahasiswa 
putera PKLO B angkatan tahun 2005 yang berjumlah 49 orang dan teknik 
pengambilan sampel dengan total sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah strength otot lengan, panjang lengan dan strength otot tungkai dan variabel 
terikat adalah kecepatan service tenis. Analisis data menggunakan program SPSS 
versi 13. 
             Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Ada hubungan strength otot lengan 
dengan kecepatan pukulan service tenis t probability (p) sebesar 0,015 < 0,05, 2). 
Ada hubungan panjang lengan dengan kecepatan pukulan service tenis t (p) sebesar 
0,018 < 0,05, 3). Ada hubungan strength otot tungkai dengan kecepatan pukulan 
service tenis t (p) sebesar 0,000 < 0,05, 4). Ada hubungan strength otot lengan, 
panjang lengan dan strength otot tungkai dengan kecepatan pukulan service tenis t (p) 
sebesar 0,000 < 0,05.  
            Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa ada hubungan strength otot 
lengan, panjang lengan, strength otot tungkai dengan kecepatan pukulan service tenis. 
Saran bagi mahasiswa yang menjadi sampel penelitian adalah bahwa dalam melatih 
unsur kondisi fisik dapat diberikan porsi latihan sesuai dengan besarnya sumbangan 
yang diberikan oleh komponen-komponen kondisi fisik tersebut.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Tenis adalah permainan olahraga dengan menggunakan raket dan bola. 

Dalam olahraga yang disebut dengan lawn tennis ini, raket dipukulkan ke bola 

sambut menyambut oleh seorang atau sepasang pemain yang saling 

berhadapan ke seberang jaring yang sengaja dipasang disebuah lapangan 

empat persegi panjang, dengan ukuran panjang 23,77 m dan lebar 10,97 m 

serta tinggi net 1,07 m, pada bagian tepi dan 91,4 cm pada bagian tengahnya. 

Semula sekitar abad ke-16 tenis dimainkan di Italia, Prancis dan Inggris ketika 

lapangan mainnya dibangun di balik dinding-dinding kerajaan” (Pengda Pelti 

Jateng, 2003 : 1). Permainan tenis merupakan salah satu cabang olahraga yang 

pada saat ini diminati banyak orang. Banyak event kejuaraan yang digelar dari 

bertaraf nasional sampai bertaraf internasional. Di Indonesia perkembangan 

olahraga tenis kini telah mengalami kemajuan yang pesat. Masyarakat dari 

berbagai lapisan masyarakat berperan dalam memajukan mengembangkan 

olahraga tenis. Hal ini dapat dilihat tumbuhnya pusat-pusat pelatihan tenis 

untuk anak – anak, remaja dan orang tua yang hanya digunakan untuk sekedar 

rekreasi. 

Di Universitas Negeri Semarang ( UNNES ) permainan tenis banyak 

yang memainkan baik itu oleh para dosen dan karyawan maupun para 

mahasiswanya. Keberadaan tenis di Universitas Negeri Semarang cukup 
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berkembang. Hal ini dibuktikan dengan adanya Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) tenis yang menjadi wadah bagi pecinta tenis baik sudah mahir maupun 

yang baru mengenal tenis. Selain itu UNNES melalui UKM tenis sering 

mengadakan kejuaraan tenis dan secara rutin mengirim atlitnya di kejuaraan 

tingkat mahasiswa maupun umum. Di Fakultas Ilmu Keolahragaan, tenis 

menjadi salah satu mata kuliah yang harus diambil mahasiswanya. Seperti 

mata kuliah ketrampilan olahraga yang lain, tenis mendapat jatah 2 SKS yang 

harus ditempuh selama perkuliahan, kecuali jurusan Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga ( PKLO ) yang ada Ilmu Coaching Khusus ( ICK ) tenis bagi 

mahasiswa yang mengambil spesialis cabang olahraga tenis. 

 Dalam pencapaian prestasi maksimal dalam cabang olahraga tenis, 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut M. Sajoto (1995 : 7), untuk dapat 

mencapai prestasi maksimal ada 4 faktor yang perlu dikembangkan yaitu : (a) 

pengembangan fisik, (b) pengembangan mental, (c) pengembangan teknik, (d) 

kematangan jiwa.  

Dari keempat kelengkapan pokok yang menjadi pokok permasalahan 

ini adalah faktor pengembangan fisik dan teknik. Pengembangan fisik yang 

dimaksud adalah upaya melatih  fisik atlet sampai seoptimal mungkin  yang 

biasa disebut dengan kondisi fisik ( Phisycal condition ) yang berarti adalah 

kemampuan untuk melakukan kegiatan olahraga ( Depdikbud ; 1997 : 3 ). 

Artinya persiapan fisik merupakan suatu yang sangat penting untuk 

direncanakan dan dikerjakan mendahului aspek lainnya, karena aspek fisik 

merupakan dasar kelancaran pengembangan. Persiapan fisik dilakukan melalui 
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pengembangan fisik. Pengembangan fisik yang dimaksud dalam masalah ini 

adalah strength otot, yang termasuk dalam sepuluh komponen fisik. Strength 

otot dalam tubuh berkembang seiring dengan waktu dan usia. Strength atau 

kekuatan menjadi dasar dari setiap aktifitas manusia. Kekuatan merupakan 

modal dasar untuk melakukan teknik – teknik dasar olahraga dan juga dapat 

dipakai alat peningkatan rasa percaya diri lebih besar. 

Lengan merupakan salah satu organ tubuh sering digunakan dalam 

melakukan aktifitas olahraga. Bentuk dari lengan ada yang panjang dan ada 

yang pendek. Panjang lengan diukur dari kepala tulang lengan (Os. Humerus) 

sampai ujung jari tengah. Panjang lengan terdiri dari Os. Humerus, Os. Radius 

dan Os. Ulnea, dimana tulang tersebut sebagai perletakan otot – otot. Otot – 

otot yang terlekat di tulang mempunyai tugas sebagai alat penggerak dan otot 

– otot tersebut dapat menggerakan lengan ke abduksi, adduksi, antefleksi, serta 

sircumduksion. 

 Gerakan ayunan lengan ke belakang, ke atas dan ke depan, yang 

berbentuk sircumduction itu dapat digunakan sebagai gerakan melakukan 

service dalam tenis. Ayunan lengan dan strength lengan pada saat impact ball, 

dengan dibantu panjang lengan akan mempengaruhi terhadap hasil service. 

Hasil jalannya bola serta sesuai dengan sifat dan pengungkit II yaitu : jika titik 

pangkal beban terletak diantara sumbu putar dan titik pangkal gaya 

(Sudarminto, 1992 : 141). Artinya bila seluruh lengan diangkat ke belakang, 

atas dan depan, maka otot – otot yang berkontraksi sebagai gaya, sedangkan 

tulang sendiri berfungsi sebagai batang yang kaku, sendi sebagai sumbu putar. 
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Jadi dapat disimpulkan bila lengan itu semakin panjang berarti otot – otot 

yang melekat di tulang ikut panjang dan mengakibatkan ayunan lengan 

semakin kuat dan cepat. Serta strength atau  kekuatan otot tungkai yang 

dimiliki oleh individu, berpengaruh dalam rangkaian gerakan service. Gerakan 

tungkai pada saat service merupakan salah satu  rangkaian gerakan service 

yang dinamis sehingga dengan tungkai yang kuat akan mempengaruhi hasil 

service.    

Kelengkapan kedua yaitu pengembangan teknik, yang diperlukan 

setiap atlet untuk dapat menguasai teknik dasar dengan baik. Pada cabang 

olahraga tenis, menurut Scharff Robert (1997 : 24) mengatakan bahwa teknik 

dasar tenis ada empat macam, yaitu : Serve, fore hand drive (grounstroke), 

backhand drive (grounstroke) dan volley. Dari keempat macam teknik tersebut 

salah satunya adalah service. Service adalah pukulan untuk memulai 

permainan. Service merupakan pukulan yang tidak dipengaruhi oleh pukulan 

lawan sehingga dalam melakukannya dapat mengontrol kekuatan yang akan 

diberikan dan mengontrol bola yang akan dipukul. 

Service dalam permainan tenis selain sebagai pukulan pembuka juga 

digunakan untuk memperoleh angka. Menurut Yudoprasetyo (1981 : 86), 

“Pada hakekatnya seorang pemain dapat memenangkan satu permainan (set) 

apabila servisnya tidak dapat dikembalikan oleh lawan, dan ia berhasil 

mengatasi servis lawan sekali saja”. Service yang baik dapat menjadi penentu 

memenangkan pertandingan. 
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Dalam melakukan service tidak sekedar melewati net dan jatuh pada 

ruang yang telah ditentukan, tetapi  bola juga harus diarahkan pada tempat 

yang menyulitkan lawan dan memberikan kekuatan pada pukulan sehingga 

bola melaju keras. Menurut Yudoprasetyo (1981 : 97) menyatakan bahwa “ 

Service yang baik harus dapat memberi kejutan – kejutan kepada penerima 

dengan tidak memakai cara service yang sama yaitu dengan : 

1) Memberi kecepatan tertentu pada bola. 

2) Memberi putaran kencang bola. 

3) Menempatkan bola dalam ruang service lawan ditempat yang  

dikehendaki. 

4) Tidak selalu melaksanakan satu jenis service. 

Dengan memiliki strength otot lengan, panjang lengan dan strength 

otot tungkai yang baik maka akan membantu dalam pelaksanaan gerakan 

service yang menghasilkan bola yang keras dan cepat. Koordinasi antara 

strength otot lengan, panjang lengan dan strength otot tungkai sangat 

diperlukan pada saat melakukan service. Koordinasi ini diperlukan untuk 

menghasilkan ayunan yang kuat serta dengan memiliki panjang lengan yang 

membantu gerakan ayunan lengan kemudian dengan dorongan dari bawah 

yaitu strength tungkai yang kuat maka akan menghasilkan pukulan service 

yang keras dan cepat. 

Adapun alasan pemilihan judul penelitian ini adalah : 

1) Service sebagai pukulan pembuka permainan tenis, dapat digunakan 

sebagai alat penyerangan pertama untuk mendapatkan angka. 
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2) Teknik dasar service jika dilakukan dengan baik akan menghasilkan 

angka dalam tenis. 

3) Strength otot lengan, panjang lengan dan strength otot tungkai 

berhubungan dengan kecepatan service tenis. 

4) Di Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang belum 

ada penelitian yang sejenis.    

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis ingin mengadakan 

penelitian dengan judul  : “HUBUNGAN STRENGTH OTOT LENGAN, 

PANJANG LENGAN DAN STRENGTH OTOT TUNGKAI DENGAN 

KECEPATAN PUKULAN SERVICE TENIS PADA MAHASISWA 

PUTERA PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA B FIK UNNES 

ANGKATAN TAHUN 2005”. 

 

B. Rumusan Permasalahan 

Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah : 

1. Apakah ada hubungan strength otot lengan dengan kecepatan service tenis  

pada mahasiswa putera Pendidikan Kepelatihan Olahraga B FIK UNNES 

angkatan tahun 2005 ? 

2. Apakah ada hubungan panjang lengan dengan kecepatan service tenis pada 

mahasiswa putera Pendidikan Kepelatihan Olahraga B FIK UNNES 

angkatan tahun 2005 ? 



 

 

7

3. Apakah ada hubungan strength otot tungkai dengan kecepatan service 

tenis  pada mahasiswa putera Pendidikan Kepelatihan Olahraga B FIK 

UNNES angkatan tahun 2005 ? 

4. Apakah ada hubungan strength otot lengan, panjang lengan dan strength 

otot tungkai dengan kecepatan service tenis pada mahasiswa putera 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga B FIK UNNES angkatan tahun 2005 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan strength otot lengan dengan kecepatan  

service tenis pada mahasiswa putera Pendidikan Kepelatihan Olahraga B 

FIK UNNES angkatan tahun 2005. 

2. Untuk mengetahui hubungan panjang lengan dengan kecepatan service 

tenis pada mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga B FIK UNNES 

angkatan tahun 2005. 

3. Untuk mengetahui hubungan strength otot tungkai dengan kecepatan 

service tenis pada mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga B FIK 

UNNES angkatan tahun 2005. 

4. Untuk mengetahui hubungan strength otot lengan, panjang lengan dan 

strength otot tungkai dengan kecepatan service tenis pada mahasiswa 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga B FIK UNNES angkatan tahun 2005.  
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D. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi persepsi yang salah dan berbeda, maka penulis 

memberi penegasan istilah sebagai berikut : 

1. Hubungan 

Hubungan adalah 1) Keadaan yang berhubungan atau 

dihubungkan, 2) Sesuatu yang dipakai untuk berhubungan atau 

menghubungkan, 3) Pertalian ; sangkut paut ; kontak ikatan 

(Poerwadarminto, 1976 : 362). Yang dimaksud hubungan dalam 

penelitian ini adalah menghubungkan strength otot lengan, panjang 

lengan dan strength otot tungkai dengan kecepatan service tenis. 

2. Strenght otot lengan   

Strength atau kekuatan adalah hasil kontraksi kelompok otot 

dalam menahan suatu beban dalam waktu yang relatif singkat. Otot 

adalah sekumpulan urat yang keras di tubuh manusia yang befungsi 

menggerakkan organ tubuh (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990 : 

632). Yang dimaksud strength otot lengan dalam penilitian ini adalah 

kemampuan jaringan tubuh yang berupa otot yang berada di sekitar 

lengan yang menghasilkan strength untuk melakukan rangkaian 

gerakan service. 

3. Panjang lengan  

Panjang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 : 645) 

berarti berjarak jauh dari ujung ke ujung. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (1990 : 515), Lengan adalah anggota badan dari 
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ujung jari tengah sampai dengan sendi bahu. Panjang lengan dalam 

penelitian ini adalah anggota tubuh atau badan yang diukur dari sendi 

bahu (Os. Acroneon) sampai ke ujung jari tengah. 

4. Strength Otot tungkai 

Strength atau kekuatan  otot tungkai adalah kemampuan fisik 

yang menyangkut masalah kemampuan atlit pada saat menggunakan 

otot tungkai, menerima beban pada saat tertentu (M. Sajoto, 1995 : 

170). 

5. Kecepatan  Service  

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan 

gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu 

yang sesingkat – singkatnya (M. Sajoto, 1995 : 9). 

  

E. Manfaat penelitian  

Manfaat yang diperoleh antara lain : 

1. Hasil penelitian dapat digunakan bagi mahasiswa yang menjadi sampel 

penelitian bahwa pentingnya service dalam permainan tenis untuk 

mendapatkan angka. 

      2. Dapat memberikan informasi apakah ada hubungan dengan strength otot 

lengan, panjang lengan dan strength otot tungkai dengan kecepatan  service 

tenis. 

      3.  Dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan perbandingan bagi peneliti lain 

yang sejenis dengan menambah sampel dan sampel yang berbeda.
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

      A.  Landasan teori 

      1. Teknik Dasar Permainan Tenis 

     Pukulan-pukulan dalam tenis dibagi dalam tiga kategori, yaitu 

ground stroke, volley dan overhead stroke, dan yang tergolong dalam overhead 

stroke adalah service dan smash, sedang teknik pukulan dalam tenis dibedakan 

menjadi empat macam yaitu : service, forehand drive, backhand drive dan volley 

(AA. Katili, 1997 : 21). Untuk lebih jelasnya teknik-teknik pukulan tenis akan 

dijelaskan satu persatu di bawah ini : 

a.  Service 

Service adalah pukulan yang dilakukan untuk memainkan bola pertama 

kali diawal permainan (Jim Brown, 1996 : 115). Menurut Yudoprasetyo (1994 : 

23) ada tiga jenis pukulan service yaitu flat service, slice service dan twist service. 

Perbedaan tehnik pukulan tersebut terletak pada saat pelepasan bola dari tangan, 

perkenaan bola dengan raket dan arah jalannya bola. 

b.  Forehand drive 

 Menurut Yudoprasetyo (1981 : 59),  forehand drive adalah pukulan yang 

termasuk ground stroke, yaitu  pukulan yang dilakukan terhadap bola yang sudah 

menyentuh tanah dengan pukulan dasar diatas net. Menurut Robert Scraff (1981 : 

24), forehand drive adalah suatu pukulan yang dilakukan pada sisi badan sebelah 

10
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raket (sebelah kanan pada orang yang biasa dan pada sebelah kiri pada orang yang 

kidal) setelah bola memantul. 

c.  Backhand drive 

Pada hakekatnya pukulan backhand drive sama dengan pukulan forehand 

drive. Bey Maghety (1990 : 12) mengatakan bahwa ”Backhand drive merupakan 

pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan raket lewat depan badan untuk 

memukul bola. Menurut Yudoprasetyo (1981 : 64) bahwa ”Backhand drive adalah 

pukulan drive yang dilakukan terhadap bola yang berada di samping kiri kalau 

pemain mempergunakan tangan kanan”. Sedangkan menurut Rex Lardner (1996 : 

174) backhand drive adalah suatu stroke atau pukulan yang dilakukan dari sisi kiri 

tubuh pemain yang tidak kidal atau dari sisi kanan pemain yang kidal. 

d.  Volley 

Menurut Yudoprasetyo (1981 : 21), pada pukulan volley pegangan yang 

dipakai adalah continental grip, dikarenakan tidak perlu merubah genggaman 

pada saat datangnya bola. Menurut Rex Lardner (1996 : 182) volley adalah suatu 

cara memukul sebelum bola memantul di lapangan. Pada umumnya terjadi di 

dekat net dan bola sebaiknya dipukul di depan badan dan lebih dekat dengan 

badan dibanding dengan pukulan drive. 

e.   Smash 

 Smash adalah pukulan yang kuat dan bersifat agresif, menyerang dan 

biasanya dilakukan di daerah fore court (Jim Brown, 1992 : 97). Pegangan yang 

digunakan adalah continental dan pukulan ini sering menghasilkan angka. 

Pukulan ini dapat menambah motivasi serta menjatuhkan mental lawan. 
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       2.   Hakekat Service  

Service adalah pukulan pembuka untuk memulai suatu permainan. 

Service dalam permainan tenis dilakukan dari belakang garis base line 

lapangan. Bola dipukul dengan raket dan bola harus masuk ke dalam 

daerah service lawan.  Service adalah  pukulan tunggal, yang harus 

dikuasai oleh petenis, karena service yang keras dapat dipakai sebagai 

senjata untuk melancarkan serangan pertama (Arma Abdoellah, 1985 : 

518). Hal tersebut diperjelas oleh  B. Yudoprasetyo (1981 : 86) 

mengatakan pukulan service sebenarnya sedemikian penting, sehingga 

pada hakekatnya seorang pemain dapat memenangkan satu permainan 

(set) apabila servisnya tidak bisa dikembalikan oleh lawan. Service yang 

keras dan cepat sebagai senjata untuk mendapatkan nilai atau point. 

Pendapat lain dari Jim Brown ( 1996 : 53 ) mengatakan bahwa “Setiap 

service sangat penting karena tidak akan memperoleh tanpa melakukan 

servis terlebih dahulu, pemain saling melakukan service selama 

bertanding. Jadi, memukul servis ke lapangan yang tepat tidak hanya 

penting tapi vital”. Sedangkan menurut pendapat Gaustchi (1986 : 15) 

mengatakan bahwa “Pelaku servis adalah orang pertama yangmenentukan 

arah, kecepatan, putaran dan juga penempatan bola. Jika ia mampu 

memanfaatkan kesempatan dengan baik secara terampil dan mengejutkan, 

lawan  akan dipaksa bermain defensive sejak awal pertandingan”.  

Menurut pendapat Mottram (1996 : 27) mengatakan bahwa 

:”Seorang pemain pemula sejak awal harus belajar cara memukul bola 
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serve supaya bisa masuk ke bagian lapangan permainan yang tepat untuk 

mulai mengadakan rally dengan lawan”. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pukulan service mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu 

permainan. Dan pukulan service merupakan pukulan untuk mendapatkan 

angka. 

 

3.   Macam Pukulan Service 

       Dalam permainan tenis lapangan, ada beberapa macam pukulan 

service   yang biasa digunakan. Teknik pukulan service menurut A’A 

Katilli (1973 : 63) ada tiga macam pukulan service yaitu : “flat - service, 

slice – service dan topspin – service atau “twist” – service’. 

      a.   Flat-service 

                        Service flat merupakan pukulan service yang paling bertenaga 

dan keras (powerfull) sehingga sering disebut cannon ball service. A’A 

mengatakan bahwa “ Serve Flat atau “cannonball” bergerak dalam garis 

lurus dari tengah permukaan raket ke bawah dan ke dalam lapangan, tapi 

dalam proses itu harus melewati jaring. Jadi dalam melakukan service ini 

membutuhkan kekuatan dan jangkauan yang maksimal pada waktu 

memukul bola agar laju bola keras dan dapat melewati net. 

           b.   Slice - service 

                         Service slice merupakan service yang paling mudah dipelajari. 

Slice service adalah teknik service dengan cara memotong atau menggesek 

untuk mendapat putaran bola. Raket menyentuh bola pada bagian kanan 
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sebelah atas dan bola dipukul dengan putaran raket dari kanan ke kiri (bagi 

pemain tidak kidal). Menurut pendapat Yudoprasetyo (1981 : 106) 

mengatakan bahwa : “Raket harus dilecutkan ke depan dengan lecutan ke 

depan dengan hentakan keras dari pergelangan tangan. Bola yang 

dihasilkan dari service ini adalah berputar ke samping. 

          c.   Topspin - service 

                             Service ini paling sulit dipelajari dan service ini biasanya 

digunakan oleh pemain yang sudah mahir. Service ini lebih banyak 

memutar pergelangan tangan untuk mendapat putaran bola. A’A Katili 

mengatakan bahwa “Service top spin yang disebut”Americant Twist” 

berbeda secara radikal dengan slice-service konvesional, dan barulah 

diajarkan kepada pemain’ sesudah ia menguasai serve biasa”. Karena 

banyaknya  topspin yang dihasilkan, service American Twist memberikan 

sedikit kemungkinan untuk memukul salah, dibandingkan dengan serve – 

serve lain. 

4.   Macam pegangan raket  atau Grip. 

Teknik memegang raket menurut A’A Katilli (1973 : 17) ada tiga 

macam yaitu : “pegangan western, pegangan eastern, dan pegangan 

continental”. Selanjutnya PB. Pelti (1991 : 47) pegangan yang digunakan 

sebagai patokan ada 4 macam yaitu : “ pegangan Western, pegangan 

Eastern, pegangan Continental dan pegangan dua tangan”. 
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  a.  Pegangan Western  

Pegangan ini kurang menguntungkan untuk bola – bola rendah 

pada lapangan tanah dan licin. Pegangan ini dilakukan dengan cara 

mengambil begitu saja raket yang terletak di meja atau lantai. A’A 

Katilli mengatakan bahwa “ Cara memegang raket sama seperti cara 

pemukul kasur, peganglah raket begitu rupa, sehingga talinya sejajar 

dengan lantai, lalu berjabat tanganlah dengan hulunya (handle- nya)”.  

Pegangan ini baik untuk untuk bola – bola tinggi dan agak tinggi. Bola 

dipukul pada waktu menurun, dari bawah ke atas, dan pemain 

memukulnya tinggi melewati jaring. 

       b.  Pegangan Eastern  

Pegangan ini disebut pegangan Timur, karena pertama kali 

dipakai oleh petenis dari Amerika bagian timur. A’A Katilli 

mengatakan cara memegang raket adalah : “ Dirikanlah raket diatas 

pinggir rangkanya di atas meja dengan hulu menghadap menuju ke 

arahmu, lalu peganglah hulu itu seperti kamu berjabat tangan”. Banyak 

pelatih menganjurkan pada petenis pemula untk menggunakan 

pegangan eastern ini, karena dapat memukul bola rendah maupun bola 

tinggi. 

      c.   Pegangan continental 

Cara untuk mendapatkan pegangan continental yaitu dengan 

cara mendirikan raket pada pinggirannya, serta memegang hulunya 

begitu rupa, sehingga ibu jari merentang menyilang pada bagian depan 
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dari hulunya, sehingga pergelangan tangan berada diatas sudut 45 0 

terhadap hulunya. Telapak tangan berada di atas hulunya dari pada di 

belakangnya (A’A Katilli 1973 : 19). Sedangkan Maghetti (1990 : 47) 

mengemukakan bahwa : “Pegangan continental adalah pegangan 

eastern dan pegangan weastern. “Pegangan continental adalah 

pegangan raket dengan menempatkan huruf “V” antara ibu jari dari 

telunjuk bagian atas pegangan raket dan jari – jari tangan mengelilingi 

raket. Pegangan ini dapat digunakan untuk pukulan service, juga untuk 

pukulan slice. 

             d.  Pegangan dua tangan 

Pegangan ini sering digunakan pada waktu memukul backhand. 

Karena dengan pegangan ini akan lebih kuat. Menurut Magethi, Bey 

(1990 : 53) mengatakan bahwa : “Dengan jalan meletakkan telapak 

tangan berurutan menggenggam raket (yang dekat ke tubuh)”. 

 

     5.    Teknik Dasar  Service 

Pada dasarnya teknik melakukan pukulan service pada permainan 

tenis adalah sama. Ada beberapa bagian pokok yang harus dikuasai dengan 

baik agar service-nya berhasil, antara lain adalah :   

a. Cara memegang raket 

Cara memegang raket sangat berpengaruh terhadap hasil 

pukulan service. Leary Don J (1988 : 9) mengatakan bahwa : 

“Genggaman raket mempengaruhi permukaan raket pada saat 
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menyentuh bola”. Artinya pegangan tepat dan benar akan memberikan 

rasa yang enak di tangan dan dapat memukul bola ke arah yang 

dikehendaki. 

b. Sikap berdiri  

Sikap berdiri merupakan rangkaian awal dalam melakukan 

service. kaki kiri di tempatkan pada sudut 45 0 dengan base line, 

sedangkan kaki kanan harus sejajar dengan garis base line (bagi yang 

tidak kidal). Untuk menghindari foot foull (kesalahan kaki), kaki kiri 

jangan terlalu dekat dengan base line dari jarak antara kaki kanan 

dengan kaki kiri harus renggang, supaya posisi menjadi santai. Berat 

badan diantara kedua kaki. Sebaiknya posisi melakukan service dekat 

dengan titik tengah (center court), karena bila terlalu jauh maka akan 

membuat ruangan banyak terbuka untuk lawan untuk menempatkan 

bola dalam pengembalian service (return service).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Sikap Siap 

Sumber : Leary, Don J (1988 : 14) 
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c. Melambungkan bola  

Lambungan bola atau toss yang baik sangat menentukan 

keberhasilan pukulan service. Tossing bola meliputi gerakan lurus ke 

atas dari salah satu tangan. Memegang bola dengan tangan kiri atau 

kanan pada jari - jari tangan, bola tidak digenggam dan juga tidak di 

telapak tangan. Bola dilepas dari genggaman pada saat lengan kiri 

sudah berada dalam posisi benar – benar lurus, sehingga bola bergerak 

dalam jarak minimum, tetapi dengan ketepatan pada posisi yang 

maksimum (Marcel Gautschi, 1992 : 20). Jadi  lengan diayunkan ke 

atas, sampai setinggi bahu bola dilambungkan dengan membuka jari – 

jari dan gerakan tangan tetap mengikuti bola sampai raket diayunkan 

ke depan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Cara memegang bola dan melambungkan bola 

Sumber : Leary, Don J (1988 : 20,33) 
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Untuk mencapai ketinggian bola, gerak lengan (kanan kiri) ke 

atas untuk melambungkan bola harus cukup menempatkan bola 

setinggi rentangan lengan dan raket pada jalan ayunan raket ke depan 

(foreward swing) untuk memukul bola. Gerakan melambung bola 

disertai dengan ayunan raket ke belakang (Backswing), sehingga 

diperlukan koordinasi dari kedua gerakan tersebut secara berirama dan 

serasi. 

Pada waktu bola hampir mencapai titik tertinggi, raket diangkat 

kuat dari posisi di belakang kepala, dan kemudian ayunkan bola untuk 

memukul bola tersebut. Saat perkenaan bola (impact ball) raket dan 

lengan harus membentuk suatu garis lurus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Ketinggian bola waktu dipukul 

Sumber : Leary, Don J (1988 :27) 
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d.   Ayunan Raket 

Pelaksanaan ayunan raket dalam memukul service dilakukan 

dengan gerakan mengayunkan lengan. Ayunan lengan ini terdiri dari 

tiga  bagian yang merupakan kesatuan gerak yang harmonis dan tidak 

terputus – putus. Bagian – bagian tersebut adalah : 

                       1)  Ayunan ke belakang (Backswing) 

Ayunan ke belakang ini dilakukan bersamaan dengan 

melambungkan bola. Pelaksanaannya adalah lengan kiri melakukan 

lambungan bola dan lengan kanan (bukan pemain kidal) 

mengayunkan raket kebelakang lebih lanjut ke atas, sehingga siku 

lengan kanan kira – kira setinggi telinga. Sambil mengayunkan 

lengan kanan ke belakang, lutut sedikit ditekuk, tetapi badan 

bagian atas tetap tegak. Tangan kanan posisinya di belakang kepala 

dan siku lengan menekuk. Demikian Backswing dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Pelaksanaan ayunan ke belakang 

Sumber : Leary Don J. (1988 : 46,48) 
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2)  Ayunan ke depan (Foreward swing) 

Ayunan kedepan dilakukan untuk memukul bola yang sudah 

di lambungkan ke udara. Gerakan dimulai dengan menggerakkan 

bahu kanan dan sekaligus memutar badan ke kiri, siku lengan 

digerakkan menjurus ke net, tidak menjurus ke bawah. Kemudian 

lengan diteruskan dengan menarik ke atas. Saat lengan lurus, raket 

diayunkan secepat mungkin dan sedikit menekuk pergelangan 

tangan pada saat bola dipukul dengan raket.  

Berat badan dipindahkan ke kaki depan untuk memukul bola 

dengan meluruskan lutut dan memutar badan ke kiri pada saat 

lengan akan diayunkan ke depan untuk memukul bola. Pada saat 

badan diputar ke kiri, kepala server sudah di bawah bola yang akan 

dipukul, karena pada saat badan diputar ke kiri, badan juga 

condong ke depan. Demikian ayunan ke depan terlaksana. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Pelaksanaan ayunan ke depan 

Sumber : Leary Don J (1988 : 49,70) 
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                        3)  Ayunan lanjutan (Follow through) 

Ayunan lanjutan adalah gerakan setelah bola lepas dari raket 

dan berakhir dengan posisi raket di samping server. Karena badan 

diputar ke kiri saat melakukan ayunan ke depan, maka kaki kanan 

mengikuti putaran badan dan ayunan lanjutan berakhir dengan kaki 

kanan atau kaki belakang ke depan. 

 

 

 

 

 

Gambar 6 

Pelaksanaan ayunan lanjutan 

Sumber : Leary, Don J (1988 : 71,72) 

 

Berikut ini gambar rangkaian gerakan service secara umum : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 

Uraian gerakan service secara umum 

Sumber : Tennis Course Volume 1, Baron’s (2000 : 104) 
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6. Kondisi Fisik 

Dalam peningkatkan prestasi dapat dicapai, salah satunya dengan 

meningkatkan kondisi fisik pada seluruh komponen yang dibutuhkan oleh 

setiap cabang olahraga. Pada hakekatnya kondisi fisik adalah kesatuan dari 

unsur – unsur kesegaran fisik (Phisycal Fitness) dan kesegaran motorik 

(Motor Fitness) (Depdikbud  ; 1997 : 5). Kondisi fisik dalam tubuh 

manusia terdiri dari sepuluh komponen antara lain : 1) Kekuatan 

(Strength), 2) Daya tahan ( Endurance), 3) Daya otot (Muscular Power), 

4) Kecepatan (speed), 5) Daya Lentur ( Flexibility), 6) Kelincahan 

(Egality), 7) Keseimbangan ( balance ), 8) Ketepatan ( Accuracy ), 9) 

Reaksi ( Reaction ), 10) Keseimbangan ( Body Composition ) ( Depdikbud 

; 1997 : 5-7 ). 

Dari sepuluh komponen itu yang paling dominan digunakan 

dalam permainan tenis adalah strength atau kekuatan . Menurut Harsono 

(1988 : 176), kekuatan adalah kemampuan dari otot untuk dapat mengatasi 

tekanan atau beban dalam aktifitas. Wilmore ( 1992 : 14 ), mengatakan 

bahwa kekuatan adalah kemampuan maksimum untuk menggerakan atau 

melawan suatu daya. M. Sajoto ( 1995 : 8 ), bahwa kekuatan juga diartikan 

sebagai komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam 

mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. 

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa strength atau kekuatan 

adalah kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang dalam 
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mengerahkan tenaga secara maksimal untuk melakukan kontraksi atau 

gerakan. 

 

7. Hakekat Strength Otot Lengan  

Strength atau kekuatan merupakan sumber dasar dalam melakukan 

semua kegiatan, termasuk aktifitas olahraga. Menurut Suharno (1998 : 29) 

mengatakan bahwa kekuatan adalah kemampuan dari otot untuk mengatasi 

tahanan dari beban dalam menjalankan aktifitas. Menurut Poerwadarminta 

( 1998 : 585 ) bahwa “Lengan adalah anggota badan dari pergelangan 

tangan sampai ke bahu”.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strength 

otot lengan adalah kemampuan anggota badan dari pergelangan sampai 

bahu dalam mengerahkan tenaga secara maksimal untuk melakukan 

kontraksi atau gerakan. Strength otot lengan mempengaruhi kemampuan 

dalam melakukan service. Pada pembahasan mengenai teknik service, 

telah diterangkan bahwa pola gerak untuk melakukan service ada tiga 

tahapan yaitu : ayunan ke belakang, ayunan depan dan gerak lanjut. 

Dalam bukunya Gullikson ( 1998 : 64 ) menerangkan bahwa otot 

yang bekerja pada saat ayunan ke belakang, ke depan dan lanjutan adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk menggerakkan extensor siku, yaitu saat melakukan ayunan ke 

belakang yaitu otot triceps. 
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b. Untuk menggerakkan lengan memutar pada saat ayunan ke depan yaitu 

otot teres major, sub scapularis, latisimus dorsi dan pectoralis major. 

c. Untuk menggerakkan lengan sebagai pendorong saat melakukan 

gerakan lanjutan yaitu : otot latisimus dorsi, pectoralis major, ters 

major dan tricep. 

Untuk lebih jelasnya, struktur otot lengan sebagai penggerak dalam 

melakukan pukulan service terlihat pada gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 

Gambar 6 : Struktur otot lengan (a) dari depan dan (b) dari belakang. 

Sumber    : Evelyn C. Pearce ( 1999 : 111 – 112 )    

 

8. Hakekat Panjang Lengan  

Batasan panjang lengan dalam penelitian ini adalah yang diukur 

dari kepala tulang lengan ( Caput Os Humerus ) sampai ujung jari tengah. 
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Bila ditinjau secara anatomis panjang lengan terdiri dari tulang atau Os. 

Humerus, Os Radius, Os. Ulnae, dan Os. Methapalengea. Di tulang-tulang 

tersebut melekat otot-otot yang berorigo dan berinsertio pada bagian atas 

dan bawah tulang. Bertambah usia seseorang maka akan bertambah 

panjang tulang dan diikuti pemanjangan dan pembesaran otot. Menurut 

Sajoto ( 1988 : 11 ) Struktur dan postur tubuh terdiri dari  : 1) Ukuran 

tinggi badan dan panjang tubuh, 2) Ukuran Besar, lebar dan berat tubuh, 3) 

somataType ( bentuk tubuh ). Seseorang yang mempunyai lengan lebih 

panjang akan mempunyai strength otot cukup besar, karena dengan lengan 

yang panjang maka akan semakin panjang pula otot yang dimiliki dan 

semakin besar pula strength-nya. Sesuai dengan pendapat M. Sajoto ( 1988 : 

11 ) bahwa “ semakin besar serabut otot seseorang semakin kuat pula otot 

mereka., dan makin panjang ataupun besarnya otot sangat dipengaruhi 

oleh faktor pembawaan atau keturunan”.  

Gerakan ayunan tangan ( panjang lengan ) pada pukulan service 

adalah merupakan gerak rotasi atau berputar terjadi bila objek bergerak 

pada lintasan lingkaran, mengelilingi satu titik tetap ( Sudarminto, 1992 : 

78 ). Maksudnya adalah jarak yang ditempuh bisa berupa bujur yang kecil 

atau satu lingkaran penuh. Kebanyakan gerakan segmen - segmen tubuh 

mengayun pada satu titik yang tetap dan lintasannya berbentuk suatu busur 

lingkaran. Gerakan lengan seperti kincir angin yang berputar pada sendi 

bahu merupakan gerak rotasi. 



 

 

27

Gerak rotasi atau gerak angular sama halnya gerak linear juga 

membahas tentang jarak, kecepatan dan percepatan serta gerak rotasi juga 

dihubungkan dengan jarak kecepatan dan percepatan. Menurut Sudarminto 

( 1992 : 93 ) menjelaskan bahwa kerangka tubuh manusia tersusun atas 

sistem pengungkit. Pengungkit adalah sesuatu yang batang yang kaku 

bergerak dalam suatu busur lungkaran mengitari sumbunya maka geraknya 

disebut gerak rotasi atau angular.  

Pada waktu objek bergerak dalam lintasan busur maka jarak yang 

ditempuh tiap titik yang ada di sepanjang batang pengungkit akan berbeda. 

Artinya makin dekat letaknya titik itu dari sumbu geraknya makin kecil 

geraknya. Makin jauh letaknya titik itu dari sumbu geraknya makin besar 

jaraknya. 

Hubungan panjang lengan dengan gerakan angular dalam hal 

jarak, kecepatan dan percepatan dapat dikatakan banyak hal tentang 

service dapat dibuktikan dengan pengungkit. Misalnya pengungkit jari – 

jari A lebih pendek daripada B, dan B lebih pendek daripada C. Jika ketiga 

pengungkit tersebut digerakkan sepanjang jarak angular yang sama dalam 

waktu yang sama pula, jelas bahwa pengungkit A akan bergerak dengan 

kecepatan yang lebih kecil dari pada kecepatan ujung-ujung B dan C.  

Jadi ketiga pengungkit memiliki kecepatan angular yang sama, 

tetapi kecepatan linear pada gerak berputar pada masing- masing ujung 

pengungkit akan sebanding dengan panjangnya pengungkit. Suatu objek 

yang bergerak pada ujung radius yang panjang akan memiliki linear lebih 
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besar daripada objek yang bergerak pada ujung radius pendek, jika 

kecepatan angularnya dibuat konstan. Sudarminto mengatakan bahwa 

:”Makin panjang radius makin besar kecepatan linear-nya”. Jadi sangat 

menguntungkan bila digunakan pengungkit sepanjang-panjangnya untuk 

memberikan kecepatan linear kepada obyek, asal panjang pengungkit 

tersebut tidak mengorbankan kecepatan angular. 

 

9. Hakekat Strength Otot Tungkai. 

Otot merupakan bagian yang dominan dalam melakukan gerakan. 

Dalam tubuh manusia otot–otot bekerja sesuai dengan aktifitas yang 

dibutuhkan serta sesuai dengan bagian–bagian dan tempatnya. Untuk 

mencapai gerakan yang maksimal dalam gerakan service harus 

memperhatikan otot–otot yang mendukung saat melakukan gerakan 

tersebut. Kemampuan dan kualitas sistem otot pada setiap orang berbeda -

beda, karena sistem otot dipengaruhi beberapa faktor seperti : serabut otot, 

ukuran otot, kapasitas sistem penyediaan tenaga dan aliran darah. Strength 

atau kekuatan merupakan salah satu aspek kondisi fisik yang diperlukan 

dalam aktivitas atau gerakan olahraga. Kekuatan adalah kemampuan dari 

otot untuk dapat mengatasi tekanan atau beban dalam aktivitas ( Harsono, 

1998 : 29 ). 

            Dalam setiap rangkaian gerakan service membutuhkan strength 

atau kekuatan. Menurut Sudarminto ( 1992 : 60-61 ), tungkai terdiri dari 

tungkai atas, yaitu pangkal paha sampai lutut, dan tungkai bawah yaitu 
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lutut sampai kaki. Secara keseluruhan tulang tungkai berjumlah 31 buah 

yaitu 1 os koxae (tulang pangkal paha), 1 os femur (tulang paha), 1 os tibia 

(tulang kering), 1 os fibula (tulang betis), 1 os patella (tulang lutut), 7 os 

tarsal (tulang pergelangan kaki), 5 os metatarsal (tulang telapak kaki), 14 

os palanges (tulang jari-jari kaki). 

a. Otot Tungkai Atas. 

Otot tungkai atas meliputi : 

1). M. abductor maldamus sebelah dalam. 

2). M. abductor brevis sebelah tengah. 

3). M. abductor longus sebelah luar. Ke tiga otot tersebut bersatu 

disebut M. abductor femoris. Fungsinya gerakan abduksi femur. 

4). M. rektus femoris 

5). M. vastus lateralis eksternal. 

6). M. vastus medialis internal. 

7). M. vastus inter medial. Ke empat otot tersebut berfungsi sebagai 

ekstensor femur. 

8). M. biseps femoris, otot berkepala dua, fungsinya membengkokkan  

paha dan meluruskan tungkai bawah. 

9). M. semi membranosus, fungsinya membengkokkan tungkai bawah. 

     10).M. sartorius, fungsinya eksorotasi femur memutar keluar saat lutut   

fleksi, serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan 

keluar. 
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Gambar 8 

Struktur otot tungkai atas 

                                           ( H. Syaifuddin, 1997 : 45-46 ) 

 

b. Otot-otot Tungkai Bawah. 

Otot- otot tungkai bawah terdiri dari : 

 1). Otot tulang kering depan M. tibialis anterior, fungsinya    

mengangkat pinggir kaki tengah dan membengkokkan kaki. 

 2). M. ekstensor talangus longus, fungsinya meluruskan jari telunjuk 

ke tengah jari, jari manis dan kelingking. 

 3). Otot ekstensi jempol, fungsinya meluruskan ibu jari kaki. 

 4). Tendo achhiles, fungsinya meluruskan kaki di sendi tumit dan 

membengkokkan tungkai bawah lutut ( M. popliteus ). 

 5). M. falangus longus, fungsinya membengkokkan kaki. 
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 6). M. tibialis posterior, fungsinya membengkokkan kaki di sendi 

tumit dan telapak kaki sebelah dalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 

Struktur otot tungkai bawah 

( H. syaifuddin, 1997 : 47 ) 

 
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa strength otot 

tungkai sangat menentukan dalam melakukan rangkaian gerakan service. 

Dengan strength otot tungkai yang baik maka akan mendapatkan tumpuan 

dan keseimbangan yang optimal, sehingga akan membantu dalam 

melakukan rangkaian gerakan service. 

 

10.  Kerangka Berpikir 

1.  Hubungan Strength Otot Lengan dengan Kecepatan Service Tenis 

Kontraksi gabungan otot yang terdapat di lengan tersebut 

menghasilkan strength atau kekuatan. Pukulan service harus berjalan 
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dengan keras karena service merupakan senjata dan pukulan pembuka 

permainan tenis guna mendapatkan angka. Rangkaian gerakan service 

yaitu: sikap siap, lambungan bola, ayunan belakang, ayunan depan dan 

ayunan lanjutan dibutuhkan strength dan kecepatan untuk menghasilkan 

pukulan yang keras dan cepat. Dengan begitu ada hubungan strength otot 

lengan dengan kecepatan pukulan service. 

2. Hubungan Panjang Lengan dengan Kecepatan Service Tenis. 

Panjang lengan dibentuk dari tulang – tulang berfungsi tempat 

perlekatan otot. Panjang lengan terdiri dari panjangnya Os. Humerus, Os. 

Radius, Os. Ulnea, Os. Methaphalangea dan Os. Metacarpae. Ditinjau 

dari pengungkit II dan hukum Newton, panjang lengan sama dengan 

pengungkit. Panjang lengan pada saat melakukan service disebut jari - jari. 

Pada saat objek bergerak dalam lintasan busur, maka gerakannya disebut 

gerak rotasi atau angular. Makin panjang radius, makin besar pula 

kecepatan linear-nya. Jadi sangat menguntungkan bila digunakan 

pengungkit yang lebih panjang untuk menghasilkan kecepatan linear 

kepada objek, asalkan panjang pengungkit tersebut tidak mengorbankan 

kecepatan angular. Makin panjang pengungkit makin besar usaha yang 

digunakan untuk mengayun. 

3. Hubungan Strength Otot Tungkai dengan Kecepatan Service Tenis. 

Strength otot tungkai diperlukan dalam melakukan rangkaian 

gerakan service. Tungkai digunakan sebagai tumpuan tubuh dalam 

melakukan rangkaian gerakan service, yaitu dari gerakan awal ( sikap 
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berdiri ) hingga gerakan akhir ( ayunan lanjutan ). Dalam fase-fase 

gerakan service merupakan satuan gerakan yang dinamis dan tidak putus-

putus. Tungkai berperan sebagai tumpuan badan dan membantu 

menghasilkan gerak yang berirama dalam service. Strength otot tungkai 

yang baik dan digunakan secara optimal akan menghasilkan tumpuan dan 

keseimbangan yang baik, sehingga akan mempermudah dalam melakukan 

gerakan service.  

4. Hubungan Strength Otot Lengan, Panjang lengan dan Strength Otot 

Tungkai dengan Kecepatan  Service Tenis. 

Rangkaian gerakan yang ada dalam service yaitu ayunan belakang, 

ayunan depan dan ayunan lanjutan adalah merupakan hasil kontraksi otot-

otot yang terdapat di sekitar lengan. Kekuatan atau strength maksimal 

yang dihasilkan otot akan menggerakkan lengan yang panjang dengan 

kecepatan penuh dan membuat rotasi dengan bersumbu pada articulatio 

Humerus. Apabila lengan semakin panjang ( radius ) makin besar 

kecepatan linear-nya. Semakin cepat gerakan panjang lengan dengan 

dukungan strength otot yang terdapat di sekitar lengan serta strength otot 

tungkai sebagai tumpuan tubuh sehingga akan menghasilkan pukulan 

service yang keras dan cepat. 

 

B.    Hipotesis 

Berlandaskan teori dan kerangka berfikir maka hipotesis untuk 

penelitian yang disusun sebagai berikut : 
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1. Ada hubungan strength otot lengan dengan kecepatan service tenis 

pada mahasiswa putera Pendidikan Kepelatihan Olahraga B FIK 

UNNES angkatan tahun 2005. 

2. Ada hubungan panjang lengan dengan kecepatan service tenis pada 

mahasiswa putera Pendidikan Kepelatihan Olahraga B FIK UNNES 

angkatan tahun 2005. 

3. Ada hubungan strength otot tungkai dengan kecepatan service tenis 

pada mahasiswa putera Pendidikan Kepelatihan Olahraga B FIK 

UNNES angkatan tahun 2005. 

4. Ada hubungan strength otot lengan, panjang lengan dan strength otot 

tungkai dengan kecepatan service tenis pada mahasiswa putera 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga B FIK UNNES angkatan tahun 

2005.                                              
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

  Metode adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang 

disesuaikan dengan objek-objek studi yang bersangkutan. Metode diperlukan 

dalam pelaksanaan suatu penelitian. Metode penelitian memberikan garis-

garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang benar, maksudnya untuk 

menjaga agar memperoleh hasil yang sesuai dan dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah 

Berbobot tidaknya suatu penelitian tergantung pada pertanggung 

jawaban dari metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penilitian ini adalah metode survey.  

 

A.  Populasi 

Menurut Sutrisno Hadi ( 1987 : ) “ populasi adalah seluruh penduduk 

yang dimaksud untuk diselidiki. Populasi dibatasi sejumlah penduduk atau 

individu yang paling sedikit satu sifat yang sama”. Menurut Suharsimi 

Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian ( 1996 : 115 ). Dalam 

penelitian ini yang akan digunakan sebagai populasi adalah mahasiswa putra 

jurusan PKLO FIK UNNES angkatan tahun 2005 yang berjumlah 49 orang, 

yang memiliki sifat dan ciri-ciri sebagai berikut : 1). Jenis kelamin laki-laki, 

2). Usia 19 s/d 22 tahun, 3). Telah mendapatkan mata kuliah tenis yang di 

dalamnya terdapat materi pukulan service tenis. 
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Berdasarkan uraian di atas maka mahasiswa jurusan Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga B FIK UNNES angkatan 2005, memenuhi syarat 

sebagai populasi. Di mana suatu populasi harus mempunyai satu sifat yang 

sama dan dalam penelitian ini populasi yang diambil telah memiliki lebih dari 

batas minimal yang ditetapkan. 

 

B.  Sampel  

Sutrisno Hadi (1987 : 21) menjelaskan bahwa Sampel adalah 

sebagian populasi yang diselidiki. Sedangkan Suharsimi Arikunto (1996 : 117) 

mengatakan “sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Dari 

pengertian di atas, yang dimaksud sampel dalam penilitian ini adalah sebagian 

individu yang mempunyai sifat sama untuk diselidiki dan dapat mewakili 

seluruh populasi. 

Tidak ada ketentuan mutlak dalam menentukan berapa persen yang 

diambil dari populasi terhadap besarnya sampel (  Sutrisno Hadi, 1990 : 73 ). 

Itu lebih didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan praktis yaitu waktu, 

tenaga dan biaya, sehingga dalam penelitian ini tidak semua populasi 

dijadikan sampel. Suharsimi Arikunto ( 1995 : 120 ) mengatakan bahwa 

”Untuk sekedar patokan maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua”. Sehingga penelitian ini teknik sampling yang digunakan 

adalah total sampling. Dalam penelitian ini diambil sampel yaitu mahasiswa 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga B FIK UNNES angkatan  tahun 2005 

sebanyak 49 orang. 
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C.   Variabel Penelitian 

Suharsimi Arikunto ( 1996 : 97 ) mengatakan bahwa “Variabel 

penelitian adalah gejala yang bervariasi dan menjadi objek penelitian”. Dalam 

penilitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat 

yaitu : 

1. Variabel Bebas terdiri dari : 

a. Strength otot lengan. 

b. Panjang lengan. 

c. Strength otot tungkai. 

2. Variabel terikatnya yaitu kecepatan  service tenis. 

 

C.  Metode dan Rancangan Penelitian  

Dalam melakukan penelitian seorang peneliti harus mengetahui jenis 

data yang harus dipakai. Faktor penting dalam penelitian yang berhubungan 

dengan data adalah metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode survey dengan teknik tes dan pengukuran. Data - data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari pengukuran strength 

otot lengan, pengukuran panjang lengan, pengukuran strength otot tungkai 

serta hasil tes kecepatan service tenis pada mahasiswa putera jurusan 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga B FIK UNNES Angkatan Tahun 2005. 

Sedangkan desain penelitian pada penelitian ini menghubungkan strength otot 

lengan, panjang lengan, strength otot tungkai dengan kecepatan service tenis.   
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Desain penelitian yang digunakan adalah desain korelasional (Corelation 

Design). Adapun desain yang dimaksud terlihat pada gambar : 

yxxRx 321  

 

 

 

                                 

yrx1  

 

 

    yrx2        

 

yrx3       

     

Gambar 10 

Desain Penelitian 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1.  Tes Strength Otot Lengan 

Tujuan tes ini adalah untuk mengukur strength otot lengan dan alat yang  

digunakan dalam penelitian ini adalah pull and push dynamometer yang 

dipinjam dari laboratorium Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK UNNES. 

X3 
Strength otot 

tungkai 

X1 
Strength otot 

lengan 

Y 
Kecepatan  

service tenis 

X2 
Panjang 
lengan 
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2.  Tes Panjang Lengan 

     Tujuan tes ini adalah untuk mengukur panjang lengan dari sendi bahu (Os. 

Acroneon) sampai ujung jari tengah dari salah satu tangan. Dalam penelitian 

ini menggunakan alat anthropometer yang dipinjam dari laboratorium 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK UNNES.  

 3.  Tes Strength Otot Tungkai 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur strength otot tungkai dan dalam 

penelitian ini menggunakan alat Back and leg dynamometer yang dipinjam 

dari laboratorium Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK UNNES.  

4.  Tes Kecepatan Service Tenis 

     Tujuan tes ini untuk mengukur kemampuan kecepatan service tenis. Masing-

masing sampel melakukan 2 kali untuk percobaan dan 10 kali tes service. 

Validitas tes ini adalah 0,89 dan reabilitasnya 0,84. Sumber : Measurment and 

Evaluation in Phisycal Education Fitnes and Sport (Bosco and Gustafan, 2000 

: 215). 

 

E.  Teknik Pengambilan Data 

 Dalam pengambilan data ini penulis dibantu oleh beberapa rekan dari 

mahasiswa UNNES. Sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu diberi petunjuk 

tentang cara, tujuan dan pelaksanaan dari masing-masing item tes yang digunakan 

dalam penelitian ini. Alat dan perlengkapan dalam penelitian ini adalah sebagian 

besar penulis pinjam dari laboratorium PKLO FIK UNNES antara lain : Pull and 

Push Dynamometer, Anthropometer, Back and Leg Dynamometer dan Meteran. 



 

 

40

Untuk alat yang lain seperti blanko, alat tulis, kamera, raket tenis dan bola tenis 

penulis usahakan sendiri. 

Adapun prosedur pelaksanaan penelitian ini melalui beberapa tahap meliputi : 

1.  Tahap Persiapan 

     a).  Persiapan penentuan sampel  

                    Sampel penelitian adalah mahasiswa putera jurusan Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga (PKLO) B FIK UNNES angkatan tahun 2005 yang 

berjumlah 49 orang. Untuk mendapatkan sampel penelitian, penulis 

mengajukan ijin penelitian kepada ketua jurusan PKLO FIK UNNES. 

Berdasarkan surat dari ketua jurusan PKLO tersebut, kemudian 

menghubungi dan memberitahu mahasiswa yang menjadi sampel. Untuk 

peminjaman alat, penulis mengajukan surat permohonan peminjaman alat 

kepada ketua laboratorium PKLO FIK UNNES. 

     b).  Tempat dan waktu pelaksanaan 

        Penelitian ini dilaksanakan di lapangan tenis FIK UNNES. Sebelum 

penelitian dilakukan, diadakan koordinasi antara peneliti dengan sampel 

agar dalam pelaksanaannya tidak mengganggu perkuliahan. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 5 April 2007 pukul 15.30 WIB-selesai. 

 

2.  Tahap Pelaksanaan 

     a. Mengukur strength otot lengan menggunakan alat Pull and Push   

Dynamometer 
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1). Sampel berdiri tegak, kedua tangan ditekuk berada di depan dada dan  

memegang alat ukur. 

2). Kedua tangan menarik alat ukur ( ke arah luar) dan menekan alat ukur 

(ke arah dalam) dan posisi tangan tetap ditekuk berada di depan dada. 

Sampel melakukan 3 kali tes dan diambil hasil yang terbaik.  

b.  Mengukur panjang lengan menggunakan alat anthropometer. 

 1). Sampel berdiri, kemudian lengan diukur dari ujung jari tengah sampai   

dengan sendi bahu dari salah satu tangan (tangan kanan). 

c. Mengukur strength otot tungkai menggunakan alat Back and Leg 

Dynamometer. 

1). Sampel berdiri,ikat pinggang diikatkan pada tengah pegangan. Sampel 

menekuk kaki dengan sudut 120-1400, kemudian menarik dengan 

meluruskan kaki ke atas (tidak dihentakkan). Tes akan dilakukan 3 

kali dan diambil hasil yang terbaik. 

d. Mengukur hasil kecepatan service tenis. 

        Tes kecepatan service ini dihitung berdasarkan jarak lemparan bola 

pada lambungan yang kedua setelah melakukan service pada lapangan 

service yang sesuai dengan validitas 0,89 dan reabilitas 0,84. 

Penelitian : Untuk tiap – tiap penempatan 10 pukulan service yang baik 

(yang dijelaskan di atas), nilainya adalah jarak bola yang dilemparkan 

pada zone nilai yang ditunjukkan pada gambar. Bola yang mendarat pada 

zone 1,2,3 dan 4 diberi nilai 1,2,3 dan 4 secara berturut – turut. Untuk 

jelasnya dapat dilihat pada gambar ini : 



 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 

Gambar 11 

Tes kecepatan service tenis 

Sumber : Measurment and Evaluation in Phisical Education, Fitnes and 

sport, Bosco and Gustafan ( 2001 : 215 ). 

 

Disamping instrumen penelitian, terdapat alat pembantu kelengkapan 

instrumen penelitian yaitu : 

1). Lapangan tenis dan telah dibuat zone untuk mengukur kecepatan pukulan   

service. 

2). Bola tenis 20 buah. 

3). Raket tenis 6 buah.  

4). Kamera digital untuk dokumentasi penelitian. 

5). Blanko dan alat tulis untuk mencatat hasil tes dan pengukuran. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Penelitian dilakukan pada mahasiswa putera Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga B FIK Unnes angkatan tahun 2005 dengan sampel sebanyak 49 orang. 

Adapun data diambil menggunakan pengukuran terhadap strength otot lengan, 

panjang lengan, strength otot tungkai, dan kecepatan service tenis. 

 

A. Deskripsi Data 

1. Strength Otot Lengan 

 Dari hasil pengukuran strength otot lengan mahasiswa putera PKLO B 

FIK Unnes angkatan tahun 2005 yang diukur kepada setiap responden sebanyak 

masing-masing tiga kali pengukuran pada posisi pull dan push didapatkan rata-

rata strength otot lengan terbaik seperti ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.1. Rata-rata Skor Strength Otot Lengan 

Strength Terbaik Otot Lengan (kg)  
Pull Push Rerata Pull&Push 

Rata-rata 28,1 27,6 27,9 

Standar Deviasi 5,2 6,1 5,4 

Maksimum 39,5 40,0 39,8 

Minimum 17,0 15,5 16,3 

N 49 49 49 
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 Dari tabel di atas terlihat bahwa strength otot lengan responden dalam 

posisi pull sebesar (28,1+5,2) kg dan dalam posisi push (27,6+6,1) kg sedangkan 

rata-rata pull dan push (27,9+5,4) kg. Responden yang memiliki strength otot 

lengan terkuat adalah sebesar 39,8 kg, sedangkan yang paling lemah sebesar 16,3 

kg. 

 

2. Panjang Lengan 

 Dari hasil pengukuran panjang lengan mahasiswa putera PKLO B FIK 

Unnes angkatan tahun 2005, yang diukur kepada setiap responden didapatkan 

seperti pada tabel berikut. 

Tabel 4.2. Panjang Lengan Responden 

 
Panjang Lengan 

(cm) 

Rata-rata 73,6 

Standar deviasi 3,1 

Tertinggi 79,0 

Terendah 66,0 

 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata panjang lengan responden adalah 

(73,6+3,1) cm, responden yang memiliki tangan paling panjang 79 cm dan yang 

paling pendek 66 cm. 

 

3. Strength Otot Tungkai 

 Dari hasil pengukuran strength otot tungkai mahasiswa putera PKLO B 

FIK Unnes angkatan tahun 2005 yang diukur kepada setiap responden sebanyak 
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masing-masing tiga kali pengukuran didapatkan rata-rata strength otot tungkai 

seperti ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.3. Rata-rata Strength Otot Tungkai 

 
Strength Otot 
Tungkai (kg) 

Rata-rata 128,6 

Standar deviasi 30,1 

Tertinggi 194,0 

Terendah 78,5 

 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata strength otot tungkai responden 

adalah (128,6+30,1) kg. Responden yang memiliki strength otot tungkai terkuat 

adalah sebesar 194,0 kg, sedangkan yang paling lemah sebesar 78,5 kg. 

 

4. Kecepatan Service Tenis 

 Dari hasil tes kecepatan service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK 

Unnes angkatan tahun 2005, didapatkan seperti pada tabel berikut. 

Tabel 4.4. Rata-rata Skor Kecepatan Service tenis 

 
Skor Kecepatan 

Service Tenis 

Rata-rata 14,3 

Standar deviasi 4,2 

Tertinggi 23,0 

Terendah 8,0 
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 Dar 10 kali pengujian service terhadap responden didapatkan rata-rata skor 

(14,3 + 4,2), responden yang memiliki kecepatan service tertinggi dengan skor 23, 

dan yang paling rendah dengan skor 8. 

 

B. Uji Persyaratan Analisis 

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi 

berganda, terlebih dahulu diuji normalitas sebaran datanya, uji linieritas 

hubungan, homogenitas (Uji heterokedastisitas), dan uji multikolinieritas. 

  

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data menggunakan Uji Kolmologorov-Smirnov dengan 

Ringkasan hasil analisis sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas Data 

Hubungan K_S Z p Keterangan 

Residual Y atas X1  0,904 0,387 Normal 

Residual Y atas X2 0,724 0,672 Normal 

Residual Y atas X3 0,745 0,635 Normal 

Residual Y atas X1 , X2,  X3 0,974 0,299 Normal 

 

 Hasil uji normalitas di atas didapatkan nilai signifikansi masing-masing 

adalah 0,387, 0,672, 0,635 dan 0,299. Angka tersebut menunjukkan angka yang 

tidak signifikan karena lebih tinggi dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% 

(0,05). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa penyimpangan sebaran data 
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dari kurva normalnya tidak signifikan, yang berarti bahwa sebaran data telah 

memenuhi asumsi normalitas.  

 

2. Uji Linieritas Hubungan 

Ringkasan hasil Uji linieritas seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.6. Ringkasan hasil Uji Linieritas 

Hubungan Model Persamaan Regresi 
Linier Freg 

Fdeviasi from 

linierity 
Sig. Fdeviasi 

from linierity 
Keterangan 

X1-Y Y’ = 25,581 + 0,488 X1 14,721 0,536 0,866 Linier 

X2-Y Y’ = 23,737 + 0,525 X2 17,908 0,948 0,545 Linier 

X3-Y Y’ = 16,491 + 0,670 X3 38,323 3,232 0,130 Linier 

 Dari tabel di atas telihat bahwa ketiga model hubungan telah memenuhi 

asumsi linieritas, sehingga model regresi linier dapat digunakan dalam penelitian 

ini. 

 

3. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan varian 

masing-masing variabel bebas X1, X2 dan X3 terhadap variabel terikat (Y). 

Pengujian homogenitas terhadap variabel penelitian digunakan uji 

heterokedastisitas. Deteksi terhadap masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan 

melihat grafik sebaran nilai residual. Uji heterokedastisitas menggunakan metode 

grafik plot Regression Standarized Predicted Value dengan Regression 

Stutentised Residual. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 4.1 Grafik Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran data tidak 

membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi 

tidak terjadi heteroskedastisitas, dengan kata lain pada model regresi terjadi 

kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dengan 

demikian dapat disimpulkan model regresi ini telah memenuhi asumsi 

heterokedastisitas, hal ini menunjukkan bahwa variasi data homogen. 

 

4. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Ada tidaknya 

korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai Variance 

Inflation Factor  (VIF). Apabila nilai VIF<10 maka dinyatakan tidak ada korelasi 

sempurna antar variabel bebas dan sebaliknya. Hasil uji multikolinieritas dapat 

dilihat tabel 4.7 berikut: 
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Tabel 4.7  Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Collinearity Statistics 
Model Tolerance VIF 
1 (Constant)    
  Strength Otot  Lengan 0,869 1,150 
  Panjang lengan 0,814 1,228 
 Strength Otot Tungkai 0,777 1,287 
  a  Dependent Variable: Kecepatan Service Tenis 

 
Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa angka tolerance dari 

variabel bebas mempunyai nilai tolerance lebih dari 10% (0,1) dan  nilai Variance 

Inflantion Factor (VIF) kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan 

dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas strength 

otot lengan dan panjang lengan. 

 

C. Hasil Analisis Korelasi dan Regresi Berganda 

Hasil analisis regresi berganda didapatkan koefisien korelasi berganda (R) 

sebesar 0,764 dengan koefisien determinasinya (R2) sebesar 0,584 atau 58,4%. 

Nilai F regresi sebesar 21,024 dengan signifikansi sebesar 0,000. Adapun 

persamaan bergandanya adalah: regresi  Y’ = 0,096 + 0,260 X1 + 0,262 X2 + 

0,476 X3., adapun koefisien-kofisien regresinya secara partial seperti ditunjukkan 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.5. Koefisien-koefisien hasil perhitungan analisis regresi berganda 

Coefficientsa

,096 6,524 ,015 ,988
,260 ,103 ,260 2,525 ,015 ,488 ,352 ,243 ,869 1,150
,262 ,107 ,262 2,455 ,018 ,525 ,344 ,236 ,814 1,228
,476 ,109 ,476 4,361 ,000 ,670 ,545 ,419 ,777 1,287

(Constant)
Strength Otot Lengan
Panjang Lengan
Strength Otot Tungkai

Model
1

B
Std.
Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.
Zero-
order Partial Part

Correlations
Toler
ance VIF

Collinearity
Statistics

Dependent Variable: Kecepatan Service Tennisa. 
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 Dari tabel di atas terlihat bahwa koefisien korelasi product moment (Zero-

order correlation) strenght otot lengan, panjang lengan dan strength otot tungkai  

dengan kecepatan service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan 

tahun 2005 masing-masing 0,488, 0,525 dan 0,670, sementara itu koefisien 

korelasi parsialnya (partial correlation) adalah masing-masing 0,352, 0,344, dan 

0,545. Nampak bahwa koefisien korelasi strength otot tungkai lebih tinggi 

dibandingkan dengan variabel strength otot lengan dan panjang lengan. Secara 

simpel hasil analisis regresi berganda dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Persamaan regresi:  
Y’ = 0,096 + 0,260 X1 + 0,262 X2 + 0,476 X ;  
Freg   = 21,024  
Sig. (p) = 0,000 
 

Gambar 4.2. Model hubungan antar variabel hasil penelitian 

 

 

 

 

 

Strength Otot Lengan 
(X1) 

Strength Otot Tungkai 
(X3) 

Kecepatan Service 
Tenis (Y) 

ry3.12 = 0,545 

ry1..23 = 0,352 

Ry.123 = 0,764
Panjang Lengan (X2) 

ry2.13 = 0,344 
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D. Pengujian Hipotesis 

1. Hubungan Strength Otot Lengan, Panjang Lengan dan Strength Otot 
Tungkai dengan Kecepatan Service Tenis Mahasiswa Putera PKLO B FIK 
Unnes angkatan Tahun 2005 secara Simultan 

Dari hasil penelitian di atas didapatkan model persamaan regresi ganda: 

Y’ = 0,096 + 0,260 X1 + 0,262 X2 + 0,476 X;  dengan  Freg sebesar 21,024 dan 

signifinasinya (probability) =0,000. Tabel Anova regresi sebagai berikut. 

Tabel 4.8. Anova regresi ganda 

ANOVAb

2801,343 3 933,781 21,024 ,000a

1998,655 45 44,415
4799,998 48

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Strength Otot Tungkai, Strength Otot Lengan, Panjang
Lengan

a. 

Dependent Variable: Kecepatan Service Tennisb. 
 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Ho secara simultan ditolak karena (sig 

F / p) sebesar 0,000 kurang dari taraf signifikansi α=0,05 (5%). Dengan 

ditolaknya Ho berarti hipotesis alternatif (Ha) dalam penelitian ini diterima, yaitu 

ada hubungan yang signifikan secara simultan strength otot lengan, panjang 

lengan dan strength otot tungkai dengan kecepatan service tenis mahasiswa putera 

PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005 dengan koefisien determinasinya 

sebesar 60,2%. Kuat tidaknya strength otot lengan, panjang pendeknya lengan, 

dan kuat tidaknya strength otot tungkai  dapat menentukan kecepatan service tenis 

mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005. Semakin kuat 

tingkat strength otot lengan, semakin panjang lengan, dan semakin kuat strength 

otot tungkai mahasiswa maka kecepatan service tenis akan semakin tinggi, dan 
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sebaliknya jika strength otot lengan lemah, lengan pendek dan strength otot 

tungkai lemah maka kecepatan service tenis rendah pula. 

 

2. Pengujian Hipotesis Secara Partial 

a. Hubungan Strength Otot Lengan dengan Kecepatan Service Tenis 
Mahasiswa Putera PKLO B FIK Unnes Angkatan Tahun 2005  

Dari hasil penelitian di atas didapatkan bahwa koefisien korelasi partial 

strength otot lengan dengan kecepatan service tenis mahasiswa putera PKLO B 

FIK Unnes angkatan tahun 2005 sebesar 0,352 dengan koefisien regresi sebesar 

0,260, nilai t sebesar 2,525 dan signifikansinya (probability ‘p’) sebesar 0,015 

yang berarti hipotesis nol ditolak karena signifikansi t (p) kurang dari taraf 

signifikansi α=0,05 yang menunjukkan bahwa t hasil perhitungan berada di 

daerah penolakan Ho, dengan demikian bahwa hipotesis alternatif diterima yang 

berarti ada hubungan yang signifikan strength otot lengan dengan kecepatan 

service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005 dengan 

koefisien korelasi partial sebesar 0,352 atau koefisien determinasi parsialnya 

sebesar 12,39%. Hal ini berarti bahwa salah satu penentu baik tidaknya kecepatan 

service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005 adalah 

strength otot lengannya. Jika strength otot lengan tinggi maka kecepatan service 

tenis mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005 akan lebih baik, 

dan sebaliknya jika strength otot lengan lemah, maka kecepatan service tenis 

mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005 akan rendah pula. 
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b. Hubungan Panjang Lengan dengan Kecepatan Service Tenis Mahasiswa 
Putera PKLO B FIK Unnes Angkatan Tahun 2005 

Dari hasil penelitian di atas didapatkan bahwa koefisien korelasi partial 

panjang lengan dengan kecepatan service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK 

Unnes angkatan tahun 2005 sebesar 0,344 dengan koefisien regresi sebesar 0,262, 

nilai t sebesar 2,455 dan signifikansinya (probability ‘p’) sebesar 0,018 hipotesis 

nol ditolak karena signifikansi t (p) kurang dari taraf signifikansi α=0,05, dengan 

demikian bahwa hipotesis alternatif diterima yang berarti ada hubungan yang 

signifikan panjang lengan dengan kecepatan service tenis mahasiswa putera 

PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005 dengan koefien korelasi parsial sebesar 

0,344 atau koefisien determinasi parsialnya sebesar 11,83%. Baik tidaknya 

kecepatan service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 

2005 dapat ditentukan oleh panjang lengan, semakin baik panjang lengan maka 

kecepatan service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 

2005 akan semakin baik dan sebaliknya jika lengan pendek maka kecepatan 

service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005 juga 

akan kurang baik. 

 

c. Hubungan Strength Otot Tungkai dengan Kecepatan Service Tenis 
Mahasiswa Putera PKLO B FIK Unnes Angkatan Tahun 2005  

Dari hasil penelitian di atas didapatkan bahwa koefisien korelasi partial 

strength otot tungkai dengan kecepatan service tenis mahasiswa putera PKLO B 

FIK Unnes angkatan tahun 2005 sebesar 0,545 dengan koefisien regresi sebesar 

0,476, nilai t sebesar 4,361 dan signifikansinya (probability ‘p’) sebesar 0,000 
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yang berarti hipotesis nol ditolak karena signifikansi t (p) kurang dari taraf 

signifikansi α=0,05, dengan demikian bahwa hipotesis alternatif diterima yang 

berarti ada hubungan yang signifikan strength otot tungkai dengan kecepatan 

service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005 dengan 

koefisien korelasi partial sebesar 0,545 atau koefisien determinasi parsialnya 

sebesar 29,70%. Hal ini berarti bahwa salah satu penentu baik tidaknya kecepatan 

service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005 adalah 

strength otot tungkainya. Jika strength otot tungkai tinggi maka kecepatan service 

tenis mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005 akan lebih baik, 

dan sebaliknya jika strength otot tungkai lemah, maka kecepatan service tenis 

mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005 akan rendah pula. 

 

E. Pembahasan 

 Dari hasil pengujian hipotesis di atas didapatkan bahwa:  

1. Hubungan Strength Otot Lengan dengan Kecepatan Service Tenis 
Mahasiswa Putera PKLO B FIK Unnes Angkatan Tahun 2005 

Hasil penelitian di atas membuktikan bahwa ada hubungan positif yang 

signifikan strength otot lengan dengan kecepatan service tenis mahasiswa putera 

PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005 (p=0,015) dan koefisien korelasi partial 

sebesar 0,352, yang berarti bahwa tinggi rendahnya strength otot lengan 

berhubungan positif dengan tinggi rendahnya kecepatan service tenis mahasiswa 

putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005, semakin kuat tingkat strength 

otot lengan akan meningkatkan kecepatan service tenis mahasiswa putera PKLO 

B FIK Unnes angkatan tahun 2005 dan sebaliknya jika tingkat strength otot 
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lengan lemah, maka kecepatan service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK 

Unnes angkatan tahun 2005 juga akan rendah pula. 

 Hasil tersebut sejalan dengan pendapat Sajoto (1995) yang menyatakan 

bahwa ”Untuk mencapai prestasi yang maksimal, seorang atlet harus memiliki 

beberapa faktor penting  yang dapat menunjang tercapainya prestasi maksimal”. 

Otot merupakan salah satu penunjang bagi seorang atlet untuk dapat mencapai 

prestasi maksimal. Otot akan berkontraksi lebih kuat apabila diberikan beban yang 

lebih berat (sampai pada suatu batas maksimum). Strength otot lengan digunakan 

dalam pelaksanaan service, maka strength otot lengan merupakan salah satu unsur 

penting yang mempengaruhi kecepatan service.  

 

2. Hubungan Panjang Lengan dengan Kecepatan Service Tenis Mahasiswa 
Putera PKLO B FIK Unnes Angkatan Tahun 2005 

Hasil penelitian di atas membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan 

panjang lengan dengan kecepatan service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK 

Unnes angkatan tahun 2005 UNNES (p=0,018) dan koefisien korelasi parsialnya 

sebesar 0,344 yang berarti jika panjang lengan dapat menentukan tingkat 

kecepatan service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 

2005. Baik tidaknya panjang lengan dapat menentukan tinggi rendahnya 

kecepatan service tenis. Semakin panjang ukuran lengan akan membantu  gerakan 

service  sehingga akan diperoleh kecepatan service tenis yang maksimal. 

Seseorang yang mempunyai lengan lebih panjang akan mempunyai 

strength atau kekuatan otot cukup besar, karena dengan lengan yang panjang 

maka akan semakin panjang pula otot yang dimiliki dan semakin besar pula 
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kekuatannya. Sesuai dengan pendapat Sajoto ( 1988 : 11 ) bahwa “Semakin besar 

serabut otot seseorang semakin kuat pula otot mereka, dan makin panjang ataupun 

besarnya otot sangat dipengaruhi oleh faktor pembawaan atau keturunan”. 

Gerakan ayunan tangan ( panjang lengan ) pada pukulan service adalah 

merupakan gerak rotasi atau berputar terjadi bila objek bergerak pada lintasan 

lingkaran, mengelilingi satu titik tetap ( Sudarminto ; 1992 : 78 ). Maksudnya 

adalah jarak yang ditempuh bisa berupa bujur yang kecil atau satu lingkaran 

penuh. Kebanyakan gerakan segmen-segmen tubuh mengayun pada satu titik yang 

tetap dan lintasannya berbentuk suatu busur lingkaran. Gerakan lengan seperti 

kincir angin yang berputar pada sendi bahu merupakan gerak rotasi. 

Gerak rotasi atau gerak angular sama halnya gerak linear juga membahas 

tentang jarak, kecepatan dan percepatan serta gerak rotasi juga dihubungkan 

dengan jarak, kecepatan dan percepatan. Menurut Sudarminto ( 1992 : 93 ) 

menjelaskan bahwa kerangka tubuh manusia tersusun atas sistem pengungkit. 

Pengungkit adalah sesuatu batang yang kaku bergerak dalam suatu lintasan busur 

lingkaran mengitari sumbunya maka geraknya disebut gerak rotasi atau angular. 

Pada waktu objek bergerak dalam lintasan busur maka jarak yang 

ditempuh tiap titik yang ada di sepanjang batang pengungkit akan berbeda. 

Artinya makin dekat letaknya titik itu dari sumbu gerak makin kecil geraknya. 

Makin jauh letaknya titik itu dari sumbu geraknya makin besar jaraknya.  
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3. Hubungan Strength Otot Tungkai dengan Kecepatan Service Tenis 
Mahasiswa Putera PKLO B FIK Unnes Angkatan Tahun 2005 

Hasil penelitian di atas membuktikan bahwa ada hubungan positif yang 

signifikan strength otot tungkai dengan kecepatan service tenis mahasiswa putera 

PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005 (p=0,000) dan koefisien korelasi partial 

sebesar 0,545, yang berarti bahwa tinggi rendahnya strength otot tungkai 

berhubungan positif dengan tinggi rendahnya kecepatan service tenis mahasiswa 

putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005, semakin kuat tingkat strength 

otot kaki seseorang atlet, maka akan meningkatkan kecepatan service tenis dan 

sebaliknya jika tingkat strength otot tungkai lemah, maka kecepatan service tenis 

seseorang atlet juga akan rendah pula.  

Hal ini dapat dipahami karena strength otot tungkai diperlukan dalam 

melakukan rangkaian gerakan service. Tungkai digunakan sebagai tumpuan tubuh 

dalam melakukan rangkaian gerakan service, yaitu dari gerakan awal (sikap 

berdiri) hingga gerakan akhir (ayunan lanjutan). Dalam fase-fase gerakan service 

merupakan satuan gerakan yang dinamis dan tidak putus-putus. Tungkai berperan 

sebagai tumpuan badan dan membantu menghasilkan gerak yang berirama dalam 

service. Strength otot tungkai yang baik dan digunakan secara optimal akan 

menghasilkan tumpuan dan keseimbangan yang baik, sehingga akan 

mempermudah dalam melakukan gerakan service. Strength otot tungkai sebagai 

tumpuan tubuh sehingga akan menghasilkan pukulan service yang keras dan 

cepat. 
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4. Hubungan Secara Simultan Strength Otot Lengan, Panjang Lengan  dan 

Strength Otot Tungkai dengan Kecepatan Service Tenis Mahasiswa Putera 

PKLO B FIK Unnes Angkatan Tahun 2005 

 Hasil penelitian di atas bembuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan 

secara simultan strength otot lengan, panjang lengan, dan strength otot tungkai 

dengan kecepatan service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan 

tahun 2005 (p=0,000) dan koefisien determinasinya sebesar 58,4% yang berarti 

bahwa kecepatan service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan 

tahun 2005 dapat ditentukan oleh strength otot lengan, panjang lengan, dan 

strength otot tungkai secara bersama-sama (simultan) sebesar 58,4% sedangkan 

sisanya sebesar 41,6% lagi kecepatan service tenis mahasiswa putera PKLO B 

FIK Unnes angkatan tahun 2005 ditentukan oleh faktor lain di luar variabel dalam 

model penelitian ini. Dari koefisien korelasi partial terlihat bahwa strength otot 

tungkai memiliki hubungan yang paling tinggi (0,545) dibandingkan dengan, 

strength  otot lengan, dan panjang lengan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.9.  Pengaruh Relatif dan Efektif Strength Otot Lengan, Panjang Lengan 
dan Strength Otot Tungkai dengan Kecepatan Service Tenis 

Pengaruh 
Variabel 

Relatif Efektif 

Strength otot lengan 23,0% 13,4% 

Panjang lengan 21,9% 12,8% 

Strength otot tungkai 55,1% 32,1% 

Jumlah 100,0% 58,4% 
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 Hasil di atas menunjukkan bahwa strength otot tungkai lebih menentukan 

dalam meningkatkan kecepatan service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK 

Unnes angkatan tahun 2005 dibandingkan dengan strength otot lengan dan 

panjang lengan.  

 Penelitian ini pelaksanaannya telah diusahakan sedemikian rupa sehingga 

hasilnya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Meskipun 

demikian dalam penelitian ini tidak lepas dari kelemahan-kelemahan sebagai 

akibat keterbatasan yang ada. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain : 

1. Sampel adalah mahasiswa PKLO FIK UNNES angkatan tahun 2005 yang 

pada saat ini memperoleh banyak mata kuliah praktek olahraga dan 

kebanyakan memiliki spesialisasi cabang olahraga yang berbeda-beda 

sehingga kemungkinan dapat berpengaruh dengan penampilan gerak pada 

saat melakukan tes kecepatan service tenis. 

2. Pada saat pengambilan data, sebagian besar sampel ada yang 

melakukannya kurang maksimal disebabkan tingkat motivasi dari masing-

masing sampel tidak sama. 

3. Dalam penelitian ini hanya membahas hubungan tiga variabel yaitu 

strength otot lengan, panjang lengan dan strength otot tungkai, padahal 

ada variabel lain yang berhubungan dengan kecepatan service lain seperti : 

tinggi badan, power lengan, panjang tungkai dan lain-lain. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut. 

1. Ada hubungan positif yang signifikan strength  otot lengan dengan kecepatan 

service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005    

dengan koefisien korelasi parsial sebesar 0,352, hal ini berarti bahwa strength 

otot lengan yang baik dapat meningkatkan kecepatan service tenis menjadi 

lebih baik dan sebaliknya jika strength otot lengan lemah maka kecepatan 

service tenis juga kurang baik. 

2. Ada hubungan positif yang signifikan panjang lengan dengan kecepatan 

service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005    

dengan koefisien korelasi partial sebesar 0,344, semakin panjang lengan maka 

akan semakin baik kecepatan service tenisnya dan sebaliknya jika lengan 

pendek maka kecepatan service tenis juga akan kurang baik. 

3. Ada hubungan positif yang signifikan strength  otot tungkai dengan kecepatan 

service tenis mahasiswa putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005 

dengan koefisien korelasi parsial sebesar 0,545, hal ini berarti bahwa strength 

otot tungkai yang baik dapat meningkatkan kecepatan service tenis menjadi 

lebih baik dan sebaliknya jika strength otot tungkai lemah maka kecepatan 

service tenis juga kurang baik. 



 66

4. Ada hubungan yang signifikan secara simultan strength otot lengan, panjang 

lengan dan strength otot tungkai dengan kecepatan service tenis mahasiswa 

putera PKLO B FIK Unnes angkatan tahun 2005 dengan koefisien 

determinasinya sebesar 58,4% yang berarti bahwa kecepatan service tenis 

dapat ditentukan oleh strength otot lengan, panjang lengan dan strength otot 

tungkai sebesar 58,4% sedangkan sisanya sebesar 41,6% nya lagi, kecepatan 

service tenis siswa ditentukan oleh faktor lain di luar model dalam penelitian 

ini.  

 

B. Saran 

     Dari simpulan penelitian di atas, adapun saran yang dapat dikemukakan 

penulis adalah : 

1. Bagi mahasiswa PKLO B FIK UNNES angkatan tahun 2005 yang menjadi 

sampel penelitian diharapkan dalam melatih kondisi fisik dapat diberikan 

porsi latihan yang besarnya sesuai dengan besarnya sumbangan yang 

diberikan oleh strength otot lengan, panjang lengan dan strength otot 

tungkai. 

2. Bagi peneliti lain yang tertarik dengan penelitian ini dan ingin 

melaksanakan penelitian pada masalah yang sama, maka dapat menguji 

kembali dengan memberikan latihan fisik yang dibutuhkan agar 

memperoleh hasil yang maksimal.  
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Foto sampel melakukan tes strength otot lengan 
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Lanjutan  
 

 
 

Foto sampel melakukan tes strength otot tungkai 
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HASIL PERHITUNGAN DAN ANALISIS SPSS 
 
A. ANALISIS REGRESI SEDERHANA DAN UJI LINIERITAS 
1. Hubungan Strength Otot Lengan dengan  Kecepatan Service 

Tenis  
Model Summary

,488 ,239 ,222 8,819
R R Square

Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

The independent variable is Strength Otot Lengan.
 

ANOVA

1144,833 1 1144,833 14,721 ,000
3655,166 47 77,769
4799,998 48

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

The independent variable is Strength Otot Lengan.
 

Coefficients

,488 ,127 ,488 3,837 ,000
25,581 6,488 3,943 ,000

Strength Otot Lengan
(Constant)

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

 
 

Strength Otot Lengan
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Uji Linieritas X1 terhadap Y 
Report

Kecepatan Service Tennis

39,825500 1 .
46,981700 1 .
44,596300 1 .
37,440000 1 .
37,440000 1 .
39,825500 1 .
46,981700 1 .
46,981700 1 .
39,825500 1 .
39,825500 1 .
54,138000 1 .
56,523400 1 .
52,945250 2 11,8071983
58,908800 1 .
61,294200 1 .
39,825500 1 .
35,054600 1 .
37,440000 1 .
56,523400 1 .
58,908800 1 .
39,825500 1 .
42,210900 1 .
42,210900 1 .
49,367150 2 3,3735357
49,367100 1 .
42,210900 1 .
54,138000 1 .
42,210900 1 .
58,908800 1 .
50,559850 2 18,5542698
37,440000 1 .
46,981700 1 .
54,138000 1 .
49,367100 1 .
70,835900 1 .
66,065100 1 .
44,596300 1 .
63,679700 1 .
46,981700 1 .
61,294250 2 6,7470008
51,752600 1 .
49,367100 1 .
68,450500 1 .
51,752600 1 .
70,835900 1 .
50,000006 49 9,9999983

Strength Otot Lengan
28,4426
29,9379
30,6025
35,9190
36,5835
37,4142
38,9095
40,2386
40,7371
42,5646
42,7308
43,0630
43,2292
43,6944
43,7276
43,7475
44,5583
44,7244
47,2166
47,7150
48,3795
48,5457
49,3764
50,7055
50,8717
51,5362
53,1976
53,3638
56,3543
57,0189
57,1850
57,6834
58,0157
58,1819
58,5142
58,8464
59,1787
59,3449
59,8433
60,6740
62,1693
62,3354
62,5015
66,9873
71,8054
Total

Mean N Std. Deviation

 
ANOVA Table

4259,425 44 96,805 ,716 ,749
1144,833 1 1144,83 8,471 ,044

3114,592 43 72,432 ,536 ,866

540,574 4 135,143
4799,998 48

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Kecepatan
Service
Tennis *
Strength Otot
Lengan

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 
Measures of Association

,488 ,239 ,942 ,887
Kecepatan Service
Tennis * Strength
Otot Lengan

R R Squared Eta Eta Squared
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2. Hubungan Panjang Lengan dengan  Kecepatan Service Tenis  
Model Summary

,525 ,276 ,260 8,599
R R Square

Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

The independent variable is Panjang Lengan.
 

ANOVA

1324,285 1 1324,285 17,908 ,000
3475,714 47 73,951
4799,998 48

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

The independent variable is Panjang Lengan.
 

Coefficients

,525 ,124 ,525 4,232 ,000
23,737 6,327 3,752 ,000

Panjang Lengan
(Constant)

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

 
 

Panjang Lengan
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Uji Linieritas X2 terhadap Y 
Report

Kecepatan Service Tennis

39,825500 1 .
39,825500 1 .
46,981700 2 ,0000000
39,825500 1 .
36,962920 5 1,0667833
51,752600 1 .
57,716100 2 18,5541991
39,825500 1 .
52,547700 3 12,2410325
46,981700 1 .
44,596300 3 4,7708000
42,210900 1 .
46,981700 1 .
42,210900 1 .
58,113667 3 10,7564642
49,707914 7 10,8816816
56,523400 2 ,0000000
58,908800 5 5,5943228
46,981750 2 10,1204658
58,908850 2 10,1204658
63,679700 1 .
58,908800 1 .
55,330700 2 1,6867325
50,000006 49 9,9999983

Panjang Lengan
25,5544
31,9634
35,1678
36,7701
38,3723
39,9746
41,5768
43,1790
44,7813
46,3835
47,9858
48,6267
49,5880
51,1902
52,7925
54,3947
55,9970
57,5992
60,8037
64,0082
64,3286
65,6104
67,2126
Total

Mean N Std. Deviation

 
 

ANOVA Table

2831,234 22 128,692 1,700 ,098
1324,285 1 1324,285 17,489 ,000

1506,949 21 71,759 ,948 ,545

1968,765 26 75,722

4799,998 48

(Combined)
Linearity
Deviation
from Linearity

Between
Groups

Within Groups

Total

Kecepatan
Service
Tennis *
Panjang
Lengan

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 
 

Measures of Association

,525 ,276 ,768 ,590
Kecepatan Service Tennis
* Panjang Lengan

R R Squared Eta Eta Squared
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3. Hubungan Strength Otot Tungkai dengan  Kecepatan Service 
Tenis  

Model Summary

,670 ,449 ,437 7,500
R R Square

Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

The independent variable is Strength Otot Tungkai.
 

ANOVA

2155,928 1 2155,928 38,323 ,000
2644,070 47 56,257
4799,998 48

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

The independent variable is Strength Otot Tungkai.
 

Coefficients

,670 ,108 ,670 6,191 ,000
16,491 5,518 2,989 ,004

Strength Otot Tungkai
(Constant)

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

 
 

Strength Otot Tungkai
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Uji Linieritas X3 terhadap Y 
Report

Kecepatan Service Tennis

46,981700 1 .
39,825500 1 .
39,825500 1 .
39,825450 2 3,3735357
39,825500 1 .
39,825500 1 .
43,403600 2 5,0601975
42,210900 1 .
42,210900 1 .
41,018150 2 5,0602683
51,752600 1 .
37,440000 1 .
51,752600 1 .
54,138000 1 .
56,523400 1 .
46,981700 1 .
35,054600 1 .
46,981700 1 .
49,367100 1 .
58,908800 1 .
51,752600 1 .
46,981700 1 .
42,210900 1 .
56,523400 1 .
58,908800 1 .
49,367100 1 .
54,138000 1 .
39,825500 1 .
37,440000 1 .
61,294200 1 .
49,367100 1 .
44,596300 1 .
46,981700 1 .
66,065100 1 .
58,908800 2 3,3734650
37,440000 1 .
54,138000 1 .
63,679700 1 .
63,679700 1 .
70,835900 1 .
70,835900 1 .
44,596300 1 .
68,450500 1 .
66,065100 1 .
58,908800 1 .
50,000006 49 9,9999983

Strength Otot Tungkai
33,3475
34,6767
35,3414
35,8399
36,0060
37,5014
39,6615
41,3231
41,8216
43,8155
44,3140
44,4801
44,8124
44,9786
45,4771
45,8094
46,9725
48,3018
48,4679
48,6341
49,1326
49,2987
49,4649
50,1295
50,4619
51,2926
51,4588
51,9573
52,0902
52,7881
53,1204
53,2866
54,2835
55,1143
56,2774
57,4405
59,7668
60,4314
63,5884
64,9177
65,9146
68,2409
69,2378
71,3979
71,7302
Total

Mean N Std. Deviation

 
ANOVA Table

4726,025 44 107,410 5,808 ,049
2155,928 1 2155,928 116,58 ,000

2570,097 43 59,770 3,232 ,130

73,973 4 18,493

4799,998 48

(Combined)
Linearity
Deviation
from Linearity

Between
Groups

Within Groups

Total

Kecepatan
Service
Tennis *
Strength
Otot
Tungkai

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 
Measures of Association

,670 ,449 ,992 ,985
Kecepatan Service
Tennis * Strength
Otot Tungkai

R R Squared Eta Eta Squared
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B. REGRESI GANDA HUBUNGAN STRENGTH OTOT LENGAN, 
PANJANG LENGAN DAN STRENGTH OTOT TUNGKAI 
DENGAN KECEPATAN SERVICE TENIS 

Regression 
Descriptive Statistics

50,000 10,000 49

50,000 10,000 49
50,000 10,000 49
50,000 10,000 49

Kecepatan Service
Tennis
Strength Otot Lengan
Panjang Lengan
Strength Otot Tungkai

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1,000 ,488 ,525 ,670

,488 1,000 ,263 ,334
,525 ,263 1,000 ,410
,670 ,334 ,410 1,000

. ,000 ,000 ,000

,000 . ,034 ,009
,000 ,034 . ,002
,000 ,009 ,002 .

49 49 49 49

49 49 49 49
49 49 49 49
49 49 49 49

Kecepatan Service
Tennis
Strength Otot Lengan
Panjang Lengan
Strength Otot Tungkai
Kecepatan Service
Tennis
Strength Otot Lengan
Panjang Lengan
Strength Otot Tungkai
Kecepatan Service
Tennis
Strength Otot Lengan
Panjang Lengan
Strength Otot Tungkai

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Kecepatan
Service
Tennis

Strength Otot
Lengan

Panjang
Lengan

Strength Otot
Tungkai

 
 

Variables Entered/Removedb

Strength Otot Tungkai, Strength Otot Lengan,
Panjang Lengan

a . Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kecepatan Service Tennisb. 
 

 

Model Summaryb

,764a ,584 ,556 6,6644244 2,126
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Strength Otot Tungkai, Strength Otot Lengan,
Panjang Lengan

a. 

Dependent Variable: Kecepatan Service Tennisb. 
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ANOVAb

2801,343 3 933,781 21,024 ,000a

1998,655 45 44,415
4799,998 48

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Strength Otot Tungkai, Strength Otot Lengan, Panjang
Lengan

a. 

Dependent Variable: Kecepatan Service Tennisb. 
 

Coefficientsa

,096 6,524 ,015 ,988
,260 ,103 ,260 2,525 ,015 ,488 ,352 ,243 ,869 1,150
,262 ,107 ,262 2,455 ,018 ,525 ,344 ,236 ,814 1,228
,476 ,109 ,476 4,361 ,000 ,670 ,545 ,419 ,777 1,287

(Constant)
Strength Otot Lengan
Panjang Lengan
Strength Otot Tungkai

Model
1

B
Std.
Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.
Zero-
order Partial Part

Correlations
Toler
ance VIF

Collinearity
Statistics

Dependent Variable: Kecepatan Service Tennisa. 
 

Collinearity Diagnosticsa

3,934 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00
,028 11,790 ,00 ,69 ,37 ,06
,022 13,386 ,01 ,03 ,42 ,88
,016 15,747 ,98 ,27 ,20 ,05

Dimension
1
2
3
4

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant)
Strength Otot

Lengan
Panjang
Lengan

Strength Otot
Tungkai

Variance Proportions

Dependent Variable: Kecepatan Service Tennisa. 
 

Residuals Statisticsa

34,689468 63,142181 50,000006 7,6394583 49
-2,004 1,720 ,000 1,000 49

,960 3,028 1,841 ,491 49

33,780872 62,450867 49,922874 7,6844371 49
-13,7562 10,26149 ,0000000 6,4528011 49

-2,064 1,540 ,000 ,968 49
-2,169 1,728 ,005 1,013 49

-15,1932 12,93045 ,0771322 7,0773399 49
-2,267 1,769 ,001 1,028 49

,016 8,928 2,939 2,112 49
,000 ,194 ,025 ,038 49
,000 ,186 ,061 ,044 49

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Kecepatan Service Tennisa. 
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Charts 
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210-1-2-3

Fr
eq

ue
nc

y

10

8

6

4

2

0

Histogram

Dependent Variable: Kecepatan Service Tennis
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Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: Kecepatan Service Tennis

 
 
 
C. UJI NORMALITAS DATA 
 
NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

49 49 49 49
,0000000 ,0000000 ,0000000 ,0000000

8,72635594 8,50944763 7,42191327 6,45280114
,129 ,103 ,106 ,139
,129 ,103 ,052 ,089

-,097 -,081 -,106 -,139

,904 ,724 ,745 ,974

,387 ,672 ,635 ,299

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Error for Y
with X1 from
CURVEFIT,

MOD_1
LINEAR

Error for Y
with X2 from
CURVEFIT,

MOD_2
LINEAR

Error for Y
with X3 from
CURVEFIT,

MOD_3
LINEAR

Unstandard
ized

Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Histogram 
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Error for Y with X2 from CURVEFIT, MOD_2 LINEAR
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Error for Y with X3 from CURVEFIT, MOD_3 LINEAR
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