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SARI 
 

Muhammad Masrur Ridlo ( 2011 ) : Sumbangan Panjang Lengan, Power Lengan, 

dan Kekuatan Genggaman Terhadap Hasil Forehand Drive Pada Petenis Klub 

Rajawali Purworejo Tahun 2011.  

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Berapakah sumbangan panjang 

lengan terhadap hasil forehand drive. 2) Berapakah sumbangan power lengan 

terhadap hasil forehand drive.3) Berapakah sumbangan kekuatan genggaman 

terhadap hasil forehand drive. 4) Berapakah sumbangan panjang lengan, power 

lengan, kekuatan genggaman terhadap hasil forehand drive. Tujuan penelitian ini 

ingin mengetahui : 1) Besar sumbangan panjang lengan terhadap hasil forehand 

drive. 2) Besar sumbangan power lengan terhadap hasil forehand drive.  3) Besar 

sumbangan kekuatan genggaman terhadap hasil forehand drive. 4) Besar sumbangan 

panjang lengan, power lengan, kekuatan genggaman terhadap hasil forehand drive 

pada petenis Klub Rajawali Purworejo tahun 2011 . 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey test.  Populasi 

dalam penelitian ini adalah Petenis Klub Rajawali Purworejo Tahun 2011, berjumlah 

14 atlet. Karena jumlahnya terbatas maka seluruh populasi digunakan sebagai 

sampel. Analisis data menggunakan analisis regresi tunggal dan ganda. Sebelum uji 

hipotesis dilakukan uji persyaratan analisis hipotesis yang meliputi : 1) Uji 

normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, 2) Uji homogenitas 

menggunakan Chi- Square,3) Uji linieritas garis regresi dan 4) Uji keberartian model 

dengan uji F dengan taraf signifikansi 5%. Instrumen penelitian adalah tes 

antrhropometri, two hand medicine ball test, grip dynamometer test, dan tes hasil 

forehand drive. 

Hasil Penelitian diperoleh bahwa besar sumbangan untuk : 1) Variabel 

panjang lengan diperoleh sebesar 33.3 %, 2) Variabel power lengan diperoleh 

sebesar = 74.2 %, 3) Variabel kekuatan genggaman diperoleh sebesar = 77.6 %, . 4) 

Untuk Variabel ganda diperoleh hasil sebesar 77.6 %. 

Saran dari hasil penelitian ini yaitu : 1) bagi pelatih di klub tenis Rajawali 

Purworejo dalam melatih forehand drive para pemain hendaknya diimbangi dengan 

latihan power lengan dan kekuatan genggaman, serta Pelatih hendaknya 

mempertimbangkan aspek panjang lengan dalam pembibitan pemain, 2) bagi pemain 

di klub tenis Rajawali Purworejo hendaknya selain melakukan latihan teknik pukulan 

juga melakukan latihan fisik berupa power lengan dan kekuatan genggaman sehingga 

pelatihan yang dilakukan dapat berhasil secara optimal. 

 

 

 

 


