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SARI 

 
Andri Purnomo, 2007. Hubungan Fleksibilitas dan Kelincahan Dengan 
Kemampuan Melakukan Groundstroke dalam Tenis Pada Pemain Usia 14-16 
Tahun di Kota Semarang Tahun 2007. Skripsi. Jurusan PKLO. Fakultas Ilmu 
Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. 
 

Permasalahan penelitian adalah : 1. Apakah ada hubungan fleksibilitas 
dengan kemampuan melakukan groudstroke dalam tenis?, 2. Apakah ada 
hubungan kalincahan dengan kemampuan melakukan groudstroke dalam tenis?, 
dan 3. Apakah ada hubungan antara fleksibilitas dan kalincahan dengan 
kemampuan melakukan groudstroke dalam tenis pada pemain usia 14-16 tahun di 
Kota Semarang tahun 2007?. Tujuan penelitian : 1. Untuk mengetahui hubungan 
fleksibilitas dengan kemampuan melakukan groundstroke dalam tenis, 2. Untuk 
mengetahui hubungan kalincahan dengan kemampuan melakukan groundstroke 
dalam tenis, dan 3. Untuk mengetahui hubungan fleksibilitas dan kalincahan 
dengan kemampuan melakukan groundstroke dalam tenis pada pemain usia 14-16 
tahun di Kota Semarang tahun 2007. 
 Penelitian meggunakan metode survei tes dengan populasi penelitian 
adalah petenis usia 14-16 tahun di-kota Semarang sebanyak 100 anak. 
Pengambilan sampel dengan purposive sampling, yaitu dengan mengikutsertakan 
sebagian populasi berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu. Variabel penelitian 
meliputi fleksibilitas dan kelincahan sebagai variabel bebas serta kemampuan 
melakukan groundstroke sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data 
menggunakan teknik tes dan pengukuran. Analisis data menggunakan teknik 
regresi sederhana dan ganda. 

Hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi (r1y) sebesar rhitung 0,557 > 
rtabel  = 0,444 yaitu berarti ada hubungan leksibilitas dengan kemampuan 
melakukan groundsroke. Koefisien korelasi (r2y) sebesar rhitung = 0,696 > rtabel  = 
0,444 yaitu berarti ada hubungan kelincahan dengan kemampuan melakukan 
groundsroke. Koefisien korelasi (r123y) sebesar 0,579. Keberartian koefisien 
korelasi ganda tersebut diuji dengan uji F, hasil perhitungan diperoleh Fhitung =  
11,695 dengan probabilitas 0,001 < 0,05, yang berarti ada hubungan antara 
fleksibilitas dan kelincahan dengan kemampuan melakukan groundsroker. 

Berdasarkan simpulan penelitian, maka disarankan: 1. Untuk dapat 
melakukan kemampuan groundstroke yang baik perlu didukung dengan 
fleksibilitas yang baik, 2. Dalam latihan groundstroke  perlu di kombinasikan 
dengan gerakan memukul yang mengandung unsur kelincahan, 3. Kepada peneliti 
lain hendaknya dapat melakukan penelitian sejenis dengan menggunakan sampel 
penelitian yang memiliki tingkat kemahiran bermain yang baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Olahraga merupakan sarana paling tepat untuk menjaga kondisi tubuh agar 

tetap prima dan sehat, disamping prestasi. Tiap orang dalam melakukan olahraga 

mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam melakukannya, ada yang bertujuan 

memperluas pergaulan, rekreasi, dan mencari nafkah atau bisnis, disamping itu 

aktivitas berolahraga dalam kegiatan manusia yang sehat jasmani dan rohani serta 

mempunyai watak, kepribadian, disiplin, sportifitas yang akhirnya dapat 

membentuk manusia yang berkualitas. 

Sekarang ini perekembangan tenis makin pesat, hingga persaingan prestasi 

makin bertambah ketat. Oleh karena itu pemain tenis harus mempersiapkan diri 

lebih baik lagi. Persiapan-persiapan yang harus dilakukan menjelang pertandingan 

diantaranya dengan persiapan latihan teknik, taktik, mental dan juga latihan 

kondisi fisik yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi fisik 

yang baik merupakan salah satu syarat untuk memenangkan sebuah pertandingan. 

Sehebat apapun kualitas teknik yang dikuasai seorang petenis tanpa didukung oleh 

kondisi fisik yang baik, maka atlet tersebut hanya akan menemui kekalahan dalam 

pertandingan yang dilakukannya. 

Banyak dijumpai seorang petenis tidak memiliki keluwesan dalam 

pergerakan dilapangan sehingga banyak pemain sekali mengalami kesulitan dalam 

mengantisipasi bola, karena kurang baiknya persiapan sebelumnya. Kadang-
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kadang pelatih sudah merasa cukup banyak memberikan latihan-latihannya, tetapi 

masih terjadi anak asuhnya kehabisan nafas atau tenaga seusai pertandingan 

bahkan sebelum pertandingan berakhir. 

Olahraga tenis pada dasarnya membutuhkan kemampuan fisik baik dan 

ketrampilan memainkan raket. Para pelatih tenis diharapkan dapat memberikan 

latihan-latihan fisik antara lain fleksibilitas dan kelincahan agar atlet asuhannya 

dapat selalu mencapai sukses dalam berbagai macam pertandingan. Komponen 

yang penting dalam mempersiapkan para atletnya adalah program latihan teknik 

meliputi teknik pegangan, teknik pukulan, dan teknik bermain, latihan taktik 

meliputi taktik bermain tunggal, ganda, bermain base line, dan volley, sedangkan 

latihan mental dengan cara banyak melakukan uji tanding dan latihan fisik yang 

efektif berdasarkan prinsip-prinsip ilmu faal. Hal inilah yang disebut pendekatan 

ilmiah dalam pembinaan tenis. 

Selain itu para pelatih harus juga memperhatikan tingkat kebugaran para 

pemain apabila tingkat kebugaran pemain masih kurang dalam arti sedang berarti 

harus ditingkatkan tingkat kebugarannya apabila tingkat kebugaran sudah baik 

baru ditingkatkan latihan teknik, taktik, mental dan kondisi fisik. Karena 

kesegaran seorang petenis tidak dapat dicapai hanya dengan melakukan latihan-

latihan stroke saja. 

Untuk mencapai prestasi optimal dalam permainan tenis sebaiknya latihan 

dilakukan di usia dini.. Dengan adanya waktu dan kesempatan berlatih yang lebih 

banyak maka diharapkan anak-anak tersebut tumbuh menjadi petenis yang baik 

yang dapat mengusai segala macam teknik dasar permainan tenis dan tidak lupa 

adalah dukungan dari orang tua. 
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Dalam permainan tenis teknik dasar merupakan penentu bagi kelanjutan 

keberhasilan dalam menguasai permainan tenis. Teknik dasar harus diketahui, 

dipelajari, dimengerti dan dipraktekkan dengan benar, sehingga dapat 

menghindari kesalahan-kesalahan cara memukul bola dalam permainan tenis. 

Lardner (1996:31-97) menyatakan ada beberapa jenis pukulan yaitu, 1. Forehand, 

2. Backhand, 3. Serve, 4. Volley, 5. Smash, 6. Dropshot, 7. Lob, 8. Spin. Dari 

kedelapan pukulan tersebut maka penulis tertarik dengan salah satu dari kedelapan 

jenis pukulan dasar dalam bermain tenis yaitu groundstroke, baik forehand 

ataupun backhand yang didukung dengan kondisi fisik seseorang. 

Brown (2002:31) menyatakan groundstroke adalah pukulan setelah bola 

memantul ke lapangan. Groundstroke ke forehand mengarah kesamping tubuh 

dimana anda memegang raket sedangkan groundstroke backhand mengarah kesisi 

yang berlawanan. Sedikitnya setengah dari seluruh pukulan tenis adalah forehand. 

Karena akan melakukan ribuan pukulan forehand ada karena pukulan ini dapat 

menajadi senjata simpanan yang bermanfaat bag, maka pukulan ini sangat 

penting. Groundstroke yang tidak dipukul dengan forehand harus dipukul dengan 

backhand. Jika backhand lemah, maka akan banyak pukulan yang akan diarahkan 

ke bagian ini, tapi jika backhand cukup bagus maka lawan tidak akan 

mengincarnya, dan jika forehand kuat akan dapat menggunakanya sebagai 

alternatif mendapatkan poin (Brown, 2002:31). 

 Pendapat tentang forehand drive seperti yang dinyatakan A.A Katilli 

(1971:30) menyatakan adalah pukulan disebelah kanan. Forehand drive adalah 

pukulan yang paling sering dilakukan dalam suatu permainan tenis. Seseorang 

petenis yang memiliki pukulan forehand yang baik dimungkinkan dapat 
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memegang kendali permainan. Menurut (Schraff, 1991:24), dari keseluruhan 

pukulan yang ada dalam suatu permainan, tiga perempatnya pukulan kemenangan 

yang dihasilkan ditentukan dari pukulan forehand. Menurut (Lardner, 1996:31) 

pukulan forehand merupakan stroke yang paling umum dipakai dalam tenis. 

Pendapat tentang backhand seperti yang dinyatakan Brown (2002:9) 

adalah pukulan yang dilakukan oleh pemain tangan kanan dengan lengan 

menyilang didepan tubuh ke arah kiri, pukulan yang dilakukan oleh pemain kidal 

dengan lengan menyilang didepan tubuh kaarah kanan. Groundstroke backhand 

ini merupakan pukulan yang paling alamiah bagi para pemain, backhand 

umumnya dianggap lebih sulit untuk dipelajari dan merupakan kelemahan lawan 

yang dapat dimanfaatkan. 

Setiap pemain tenis harus menguasai teknik pukulan dasar dengan baik 

untuk mendukung penampilannya dalam bermain tenis, maka bila setiap pemain 

memulai dengan dasar memukul yang baik dan benar kemungkinan besar prestasi 

bermain tenis lebih cepat berkembang. Pada hekekatnya seseorang pemain dapat 

memenangkan suatu pertandingan apabila memukul dengan keras dan lawan tidak 

bisa mengembalikan ataupun lawan bisa mengembalikan tetapi bolanya tanggung 

atau lebih mudah untuk dimatikan. Selain teknik yang benar keberhasilan suatu 

pukulan salah satunya juga ditentukan oleh faktor kondisi fisik. 

Tenis sebagai olahraga yang pemainnya harus bereaksi secara terus 

menerus terhadap keadaan apapun. Seperti saat mengejar bola, mengubah arah, 

menjangkau, menyergap, menghentikan, dan memulai. Semua ini, harus 

dikombinasikan dengan pemeliharaan teknik dan keseimbangan sepanjang 

pertandingan, untuk mencapai hasil yang optimal. 
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Ada beberapa komponen kondisi fisik yang sangat penting dalam 

peningkatan permainan tenis menurut (Roeter, 1997:2) dalam buku Complete 

Conditioning for TENNIS, menuliskan  ”Therefore, players must addres 

flexibility, strenght and endurance, power, agility and speed, body composition, 

and aerobic and anaerobic fitnes to improve their tennis ganes”, yang artinya 

kurang lebih artinya ”bahwa pemain harus memiliki fleksibilitas, kekuatan dan 

ketahanan, power, kelincahan dan kecepatan, komposisi tubuh, aerobic dan 

anaerobic untuk meningkatan permainan tenis”. Dari beberapa komponen kondisi 

fisik tersebut, kekutan merupakan salah satu unsur yang sangat penting didalam 

menentukan kualitas fisik seseorang. Kekuatan adalah komponen kondisi fisik 

seseorang yang berkaitan dengan komponen yang menggunakan otot untuk 

menerima beban sewaktu bekerja (M. Sajoto, 1995:8). 

Selain unsur kekuatan, fleksibilitas dan kelincahan yang baik juga 

menguntungkan untuk dapat mengarahkan pengembalian bola dari lawan dengan 

arah bola yang diinginkan dalam melakukan groundstroke sebagai serangan bola 

pada daerah lawan yang kosong jadi lawan akan sulit menjangkau bola. 

Groundstroke yang baik juga harus didukung dengan fleksibilitas dan kalincahan 

yang baik pula. Jadi kemampuan seseorang petenis untuk memadukan unsur 

fleksibilitas dan kalincahan saat melakukan groundstroke akan berpengaruh 

terhadap baik buruknya pukulan yang dihasilkan. 

Pendapat tentang fleksibilitas (Roeter, 1997:9) menuliskan ”On the men’s 

profesional one tournament because of low back problems. Hitting tennis balls 

not only involves extending the body, but also requires a lot of twisting. The key to 

having good flexibility is to stretch your muscles regularly. This help you, not only 
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in preventing injuries but also in reaching the wide shots that you could never get 

to before”. yang kurang lebih artinya ”Pada tenis profesional, 38 persen pemain 

mempunyai kelemahan dalam satu pertandingannya oleh karena permasalahan 

otot belakang bagian bawah (hamstring), memukul bola tenis tidak hanya 

meregangkan badan tetapi juga memerlukan banyak putaran. Kunci untuk 

mempunyai fleksibilitas yan baik adalah meregangkan ototmu secara teratur. Ini 

akan membantu kamu tidak hanya membantu dalam mencegah cedara tetapi juga 

mencapai keleluasaan menembak”.  Selain itu juga (Roeter 1997:3) menuliskan 

”agility is crucial to good court mevement. It allows you to be in the correct 

position and provides solid platform which to hit the ball. In typical five-second 

point, there may be as many as four rection changes”. yang kurang lebih artinya 

”kelincahan sangat penting untuk pergerakan dilapangan, hal ini 

memungkinkanmu untuk ada dalam posisi yang baik kedudukan yang solid untuk 

memukul bola. Dalam waktu yang singkat atau sekitar lima detik dalam 

permainan tenis ada sebanyak empat arah barubah”.  

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan tentang pentinya fleksibilitas dan 

kelincahan dalam pelaksanaan groundstroke maka penulis untuk mengadakan 

penelitian dengan judul ”Hubungan Fleksibilitas dan Kalincahan Dengan 

Kemampuan Melakukan Groundstroke dalam Permainan Tenis Pada Pemain Usia 

14-16 Tahun di Kota Semarang Tahun 2007”. Dengan alasan pemilihan judul 

dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Dalam suatu permainan tenis groundstroke adalah salah satu yang berperan 

penting untuk mendapatkan angka atau mematikan lawan.  



 7

2. Fleksibilitas dan kelincahan merupakan komponen penunjang bagi 

kemampuan melakukan Groundstroke  

3. Petenis usia 14-16 merupakan bibit potensial bila dilatih dengan baik. 

4. Judul yang saya buat belum pernah ada di FIK. 

 

1.2 Permasalahan 

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada Hubungan fleksibilitas dengan kemampuan melakukan 

groudstroke dalam tenis pada pemain usia 14-16 tahun di Kota Semarang 

tahun 2007? 

2. Apakah ada Hubungan kalincahan dengan kemampuan melakukan 

groudstroke dalam tenis pada pemain usia 14-16 tahun di Kota Semarang 

tahun 2007? 

3. Apakah ada Hubungan fleksibilitas dan kalincahan dengan kemampuan 

melakukan groudstroke dalam tenis pada pemain usia 14-16 tahun di Kota 

Semarang tahun 2007? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan fleksibilitas dengan kemampuan melakukan 

groudstroke dalam tenis pada pemain usia 14-16 tahun di Kota Semarang 

tahun 2007. 



 8

2. Untuk mengetahui hubungan kalincahan dengan kemampuan melakukan 

groudstroke dalam tenis pada pemain usia 14-16 tahun di Kota Semarang 

tahun 2007.  

3. Untuk mengetahui hubungan fleksibilitas dan kalincahan dengan kemampuan 

melakukan groudstroke dalam tenis pada pemain usia 14-16 tahun di Kota 

Semarang tahun 2007. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Supaya tidak terjadi penafsiran dan presepsi yang salah serta menghindari 

penyimpangan yang mungkin terjadi mengenai permasalahan yang dibicarakan 

maka perlu penjelasan dan penegasan istilah-istilah sebagai berikut  

1.4.1 Hubungan 

Hubungan adalah keaadan berhubung (KBBI, 1984:358).. Dalam hal ini 

yang dimaksud dengan hubungan adalah keadaan berhubung antara Fleksibilitas 

dan Kalincahan terhadap kemampuan melakukan groundstroke pada petenis usia 

14-16 tahun di kota Semarang tahun 2007. 

1.4.2 Fleksibilitas 

Pendapat tentang Fleksibilitas seperti yang dinyatakan M. Sajoto (1995:9) 

adalah efektivitas seseorang dalam penyesuaian diri untuk segala aktifitas dengan 

penguluran tubuh yang luas. Menurut (Brown, 2002:31) fleksibilitas adalah 

seberapa jauh raket saat memukul bola. Yang dimaksud fleksibilitas dalam 

penelitian ini adalah usaha seseorang melakukan gerakan penguluran tubuh yang 

luas pada saat melakukan groundstroke.  
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1.4.3 Kalincahan 

Kelincahan adalah kemampuan mengubah gerak atlet untuk mengubah 

posisi badan dan arah secepat mungkin sesuai dengan yang dikehendaki (Suharno 

HP, 1993:51).  

Kelincahan dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuankelincahan 

kaki untuk mengubah posisi badan dan arah secepat mungkin saat melakukan 

groundstroke pada pemain usia 14-16 tahun di-kota Semarang.  

1.4.4 Kemampuan groundstroke 

Kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan (Purwadharminta, 

1984:267). Sedangkan menurut (Brown, 2002:31)  groundstroke adalah pukulan 

setelah bola memantul kelapangan. Groundstroke ke forehand mengarah 

kesamping tubuh dimana anda memegang raket, sedangkan groundstroke 

backhand mengarah kesisi yang berlawanan.  

Jadi kemampuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesanggupan 

atau kecakapan saat melakukan groundstroke baik forehand atupun backhand. 

1.4.5 Pemain tenis usia 14-16 di Kota Semarang   

Pemain tenis usia 14-16 di Kota Semarang yaitu sekelompok individu 

yang sudah memiliki tiungkat permainan tenis yang baik dan dalam hal ini adalah 

pemain tenis putera yang sudah menjuarai prestasi tingkat daerah. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan: 

1. Memberi masukan bagi para pembina, pelatih olahraga tenis di kota. 

2. Dapat menjadi acuan bagi yang berniat untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut dengan faktor-faktor yang lain. 

3. Untuk meningkatkan ilmu pendidikan khususnya cabang olahraga tenis di kota 

Semarang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Olahraga Tenis 

Tenis adalah salah satu cabang permainan bola kecil yang dilakukan pada 

lapangan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 23,77 m dan 

ada dua ukuran lebar yaitu untuk lapangan tunggal lebarnya 8,23 dan untuk 

lapangan ganda lebarnya 10,97 m. Lapangan tersebut terbagi menjadi dua bagian 

yang sama panjang dengan dipisahkan oleh net yang melintang ditengah-tengah 

lapangan dengan tinggi dibagian tengahnya 91,4 m dan tinggi tiap-tiap tiang net 

1,07 m. Jika permainan tunggal ada 2 buah stick atau single pool yang harus 

dipasang pada net dan bersebrangan diantara garis ganda dan garis tunggal yang 

berjarak 9,14 m dari garis tunggal. Tenis juga dapat dilakukan diberbagai jenis 

lapangan yang berbeda yaitu lapangan dengan permukaan keras (hard court), 

tanah liat (gravel), maupun lapangan rumput (grass court). 

Permainan tenis sekarang ini semakin barkembang dengan pesat, 

dibuktikan dengan banyaknya kejuaraan-kujuaraan baik yunior atau senior yang 

diadakan disetiap daerahnya baik tingkat daerah, nasional dan internasional. 

berdasarkan  mencapai prestasi yang optimal dalam permainan tenis sebaiknya 

latihan dialakukan diusia dini Dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan 

berlatih yang lebih banyak maka diharapkan anak-anak tersebut menjadi petenis 

yang handal. 
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2.1.2 Teknik Bermain Tenis 

Dalam permainan tenis teknik dasar merupakan penentu bagi kelanjutan 

keberhasilan dalam menguasai permainan tenis. Teknik dasar harus diketahui, 

dikuasai, dipelajari dan dipraktekan dengan benar, sehingga dapat menghindari 

kesalahan-kesalahan memukul bola dalam bermain tenis. Untuk dapat bermain 

tenis dengan baik dan berprestasi secara optimal pemain diwajibkan menguasai 

semua teknik pukulan dasar. Ada beberapa macam teknik pukulan dasar dalam 

tenis yang semua teknik tersebut sangat mendukung dalam permainan tenis.  

Teknik dasar dalam permainan tenis yang sangat berpengaruh yaitu 

meliputi cara memegang raket, sikap berdiri, ayunan raket, perkenaan raket 

dengan bola dan foot work atau langkah. Ada enam macam cara memegang raket 

yang digunakan dalam permaian tenis hal ini sesuai dengan pendapat Barron’s 

(2000:36-37) yang menyatakan, forehand grip/eastern grip, extreme forehand 

grip/western grip, semi continental, backhand grip/continental, extreme backhand 

grip dan two-handede backhand grip.  

Ada lima jenis teknik pukulan dasar dalam permainanan tenis yang sesuai 

dengan pendapat Barron’s (2000:7) yaitu 1 Groundstroke forehand dan backhand, 

2 Volley, 3 Serve, 4 Smash, 5 Lob. Dari kelima jenis teknik pukulan yang 

dibutuhkan dalam permainan tenis tersebut, groundstroke merupakan jenis 

pukulan yang sangat penting karena pukulan tersebut adalah pukulan yang paling 

sering digunakan dalam permainan tenis, setidaknya setengah dari pukulan yang 

dilakukan dalam permainan adalah groundstroke baik forehand atau backhand. 
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2.1.3 Pukulan Groundstroke 

Banyak pendapat yang menyatakan maksud dari groundstroke diantaranya 

adalah pendapat dari (Brown, 2002:31) bahwa groundstroke adalah pukulan 

setelah bola memantul ke lapangan. Pendapat lain (Magethi, 1990:32) juga 

menyatakan groundstroke adalah pukulan bawah. Pendapat tersebut juga 

dinyatakan oleh (B.Yudoprasetio, 1981:40) bahwa groundstroke adalah stroke 

(pukulan) terhadap bola yang jatuh diatas tanah atau lapangan. Dari pernyataan 

diatas groundstroke adalah memukul bola setelah memantul dari lapangan. 

Dalam permainan tenis groundstroke juga dibagi menjadi dua macam jenis 

yaitu, sesuai dengan pendapat (Barron’s, 2000:79) dalam bukunya yang berjudul 

Tennis Course Volum 1 Techniques and Tactics menyebutkan bahwa ada dua 

macam jenis groundstroke yaitu Groundstroke forehand dan Groundstroke 

backhand. Dalam penelitian ini hanya akan membahas dua macam teknik 

groundstroke yaitu forehand groundstroke dan backhand groundstroke. 

Pendapat (Brown, 2002:31) Groundstroke forehand adalah mengarah ke 

samping tubuh dimana anda memegang raket. Sedikitnya setengah dari seluruh 

pukulan tenis adalah forehand. Pendapat lain (Magethi, 1990:13) juga 

menyatakan bahwa forehand adalah jenis pukulan dengan raket digerakan ke 

belakang di samping badan, kemudian diayunkan ke depan untuk memukul bola. 

Sedangkan Pendapat (Brown, 2002:31) tentang groundstroke backhand adalah 

mengarah kesisi kanan atau yang kidal sebaliknya. Pendapat lain (Magethi, 

1990:12) juga menyatakan bahwa backhand pukulan yang dilakukan dengan 

mengayunkan raket lewat depan badan ke belakang selanjutnya dianyunkan 
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kedepan untuk bertumbukan dengan bola. Oleh sebab itu keberhasilan suatu 

pukulan tidak lapas dari kemampuan menguasai teknik pukulan dengan baik. 

 

2.1.4 Teknik Pukulan Groundstroke  

2.1.4.1 Forehand Groundstroke 

Forehand groundstroke merupakan salah satu pukulan yang sangat 

menentukan dalam bermain tenis, karena forehand groundstroke merupakan 

pukulan yang paling sering digunakan dalam permaina tenis dan dalam 

kenyataannya forehand groundstroke sering kali digunakan untuk mendapatkan 

poin. Bila dapat melakukan dengan baik bukan tidak mungkin forehand akan 

menjadi suatu tembakan penekanan yang kuat, yakni memaksa lawan mundur 

sementara kita akan maju kedekat net. Jika lawan maju kedepan/arah net, maka 

forehand kita sebagai saran untuk melontarkan bola tinggi yang melintasi 

kepalanya atau memaksa lawan untuk melakukan kesalahan, sehingga untuk 

dapat memukul forehand groundstroke yang kuat dan keras pemain harus 

memiliki teknik-teknik pukulan forehand yang benar, mulai dari teknik 

pegangan/grip sampai pada saat melakukan pukulan yaitu meliputi sikap berdiri, 

ayunan kebelakang, ayunan kedepan sampai gerak lanjutan. 

2.1.4.1.1 Teknik Pegangan atau Grip 

Untuk dapat memukul forehand groundstroke dengan baik, selain 

diperlukan penguasaan teknik pukulan yang baik dan benar tapi juga harus 

didukung oleh penguasaan teknik pegangan atau grip yang tepat. Pendapat  

(Lardner, 1990:35) menyatakan bahwa untuk memukul forehand harus 

menggunakan pegangan model timur atau forehand grip/eastern grip. Dengan 
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alasan cara seperti ini memberikan penunjang yang baik terhadap raket, yakni saat 

raket berayun sejajar dengan tanah pada pukulan forehand dan memungkinkan 

mengayunkan mengayun mengikuti bola. Untuk melakukan pegangan eastern 

forehand peganglah leher raket dengan tangn kiri dan frame-nya tegak lurus 

dengan tanh, dan handel raket mengarah pada tubuh. Kemudian digoyang-

goyangkan raket dengan tangan kanan. Caranya letakan telapak tangan pada sisi 

handel yang datar disebelah kanan dan tekuklah jari-jari untuk mencengkram 

hendel tersebut. Pangkal telapk tangan harus berhimpitan dengan ujung handel 

raket dan telunjuk direntangkan sepanjang handel, agar lebih dapat mengontrol 

raket ibu jari sebagian harus diletakan pada bagian atas hendel dan sebagian lagi 

melintasi sisi diagonal hendel bagian atas sebelah kiri. Bila cengkraman ini sudah 

sebagaimana mestinya permukaan raket tersebut berada pada bidang yang sama 

Pendapat lain (A.A Katilli, 1971:21) menyatakan cara pegangan eastern adalah 

”Dirikanlah raket diatas rangkanya diatas meja dengan menghadap menuju 

kearahmu, lalu peganglah hulu itu seperti kamu berjabat tangan”. Pendapat lain 

(B. Yudoprasetio, 1981:13) menyatakan bahwa eastern grip adalah cara 

memegang yang wajar maksudnya seperti orang yang berjabat tangan atau 

lanjutan dari lengan sebagai pengganti tangan pemain. Genggaman ini akan 

memberi kekokohan, dan posisi telapak tangan di belakang pegangan raket akan 

memberikan kekuatan yang lebih besar. Ini juga dapat membantu anda dalam 

mencapai bola dengan berbagai ketinggian. Banyak pelatih tenis menganjurkan 

pada petenis pemulan untuk menggunakan pegangan eastern grip karena dapat 

dipakai untuk memukul bola rendah maupun bola tinggi dan hasilnya memuaskan. 

Untuk dapat lebih jelasnya tampak pada gambar 1 berikut. 
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Gambar 1. 

Pegangan Estern (Estern Grip) 
Sumber : Barron’s. Tennis Course Techniques and Tactics Vol. 1  (2000:36) 

 Setelah menguasai cara memegang dengan baik, selanjutnya harus 

mempelajari teknik pukulan secara benar. Menurut (B. Yudoprasetio, 1981:33), 

Kunci keberhasilan atau urutan melakukan groundstroke melalui tiga tahap yaitu 

persiapan, pelaksanaan yang terdiri dari back swing (ayunan ke belakang) dan 

forward swing (ayunan ke depan), serta  follow trough (ayunan lanjutan). 

2.1.4.1.2 Persiapan 

Dalam melakukan rally sikap berdiri harus selalu berdiri ditengah arena 

baseline. Raket tergenggam erat mengarah pada net, berat badan harus berada 

pada ujung kaki, kaki direntangkan selebar kira-kira 30 cm, dan kedua lutut 

sedikit ditekuk agar cepat bergerak kearah datangnya bola baik ke kiri atau ke 

kanan. Leher raket juga harus ditunjang oleh jari-jari tangan kanan kiri. Ini akan 

mengurangi beban yang ditanggung tangan kanan, dan cara ini juga 

memungkinkan tangan kiri untuk memutar bahu ke kiri atau ke kanan pada saat 

raket ditarik sebagai persiapan untuk melakukan pengambilan pukulan bola dari 

lawan. Untuk lebih jelas tampak gambar 2 berikut. 
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Gambar 2. 
  

Sikap Berdiri Siap 
       Sumber : Barron’s. Tennis Course Techniques and Tactics Vol. 1 (2000:15) 

 

2.1.4.1.3 Ayunan ke belakang (back swing) 

Ayunan ke belakang harus dilaksanakan dengan cepat dan baik, pada saat 

bola dari lawan melewati net, back swing harus sudah siap, dan mata mengawasi 

arah bola terus menerus. Pada back swing dimulai, berat badan harus ditanamkan 

dikaki kanan (belakang), dan bahu kiri disiapkan untuk diarahkan ke jaring. Raket 

diayunkan kebelakang dan badan harus diputar kekanan. Pada akhir back swing 

berat badan sudah tertanam di kaki depan dan badan berputar kekiri. Daun raket 

sudah lebih tinggi dari pada tinggi bola yang akan dipukul. Daun raket tidak boleh 

diturunkan lebih rendah dari pada pergelangan tangan, dalam usaha memukul 

bola. Untuk memukul bola rendah, pemain harus membengkokkan lututnya lebih 

rendah. (B. Yudoprasetio, 1981:35), lebih jelas gerakan back swing (ayunan 

kebelakang). Untuk lebih jelasnya terlihat pada gambar 3 dibawah berikut. 
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Gambar 3. 

Pelaksanaan Ayunan ke Belakang  Pada Pukulan Forehand 
Sumber : Barron’s. Tennis Course Techniques and Tactics Vol. 1 (2000:80) 

2.1.4.1.4 Ayunan ke depan (forward swing) 

Ketika bola berada kira-kira 60 cm dipan pinggang sebelah mulailah 

mengayunkan raket kedepan, dengan permukaannya tegak lurus dari tanah, 

putarlah pinggang dan bahu ke kiri, lalu miringkan badan untuk melakukan 

tembakan sampai mengalihkan berat badan ke kaki kanan depan, pada saat 

mengayunkan raket pegangan pada raket harus bener-bener kencang. Seandainya 

datangnya bola rendah, tekuklah lutut lebih rendah untuk memukulnya dan jangan 

menjatuhkan kepala raket. Saat terjadi kontak dengan bola usahakan untuk 

mengikuti bola, yakni mengayunkan raket sehingga senar-senarnya menempel 

pada bola selama beberapa saat atau sekitar 15-30 cm sebelum mengakhirinya 

dengan follow-through. Jika terlalu cepat mengkibaskan raket dan tidak mengikuti 

bergeraknya bola ini hanya akan mencapai ketepatan pukulan yang tidak 

seharusnya. Menghentakan pergelangan tangan untuk menghasikan topspin adalah 

salah (Lardner,1996:39). Untuk lebih jelasnya tampak pada Gambar 4 berikut.   
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Gambar 4. 

Pelaksanaan Ayunan ke Depan Pada Pukulan Forehand 
Sumber : Barron’s. Tennis Course Techniques and Tactics Vol. 1 (2000:32) 

2.1.4.1.5 Gerak lanjutan (follow trough) 

Setelah memukul bola, pinggang harus berputar dan raket terayun kedepan 

dan berputar dalam suatu gerakan follow trough yang mulus. Berhenti pada suatu 

titik di hadapan bahu sebelah kiri. Setelah melakukan stroke (pukulan) gerakan 

yang dilakukan adalah bergerak lagi dengan cepat ke tengah arena dan dilanjutkan 

posisi siap. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 5 di bawah berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 

Pelaksanaan Gerak lanjutan Pada Pukulan Forehand 
Sumber : Barron’s. Tennis Course Techniques and Tactics Vol. 1 (2000:80&84) 
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Secara urut, pelaksanaan pukulan dari mulai sikap berdiri, ayunan ke 

belakang, ayunan kedepan dan gerak lanjutan dalam pelasanaan melakukan 

gerakan forehand. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar 6 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 

Rangkaian melakukan pukulan forehand 
  Sumber : Barron’s. Tennis Course Techniques and Tactics Vol. 1  (2000:80-81 ) 

 

2.1.4.2 Backhand Groundstroke 

Backhand groundstroke juga merupakan salah satu pukulan yang sangat 

menentukan dalam bermain tenis, karena backhand groundstroke juga salah satu 

pukulan yang sering digunakan dalam permainan tenis dan dalam kenyataannya 

backhand groundstroke sering kali digunakan untuk mendapatkan poin. 

Sesungguhnya backhand merupakan suatu stroke yang lebih alami daripada 

forehand karena tubuh sudah menghadap sasaran tembakan. Bila stroke ini 

dilakukan dengan lengan bergerak kedepan dan mengikuti arah bola dengan 

gerakan yang bebas dan tubuh berayun dibelakangnya dengan kekuatan wajar 

yang amat besar. Disamping untuk mengembangkan pukulan backhand yang baik, 
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backhand juga sering digunakan untuk mempertahankan diri karena jika 

mempunyai pukulan backhand yang kuat maka lawan tidak akan mengarahkan ke 

arah backhand secara terus menerus. Bila dapat melakukan dengan baik bukan 

tidak mungkin backhand akan menjadi suatu tembakan penekanan yang kuat, 

yakni memaksa lawan mundur, sementara kita akan maju kedekat net. Jika lawan 

maju kedepan/arah net, maka backhand kita sebagai sarana untuk melontarkan 

bola tinggi yang melintasi kepalanya atau memaksa lawan melakukan kesalahan.  

Untuk dapat memukul backhand groundstroke yang kuat dan keras 

pemain harus memiliki teknik-teknik pukulan backhand yang benar, mulai dari 

teknik pegangan/grip sampai pada saat melakukan pukulan yaitu meliputi sikap 

berdiri, ayunan kebelakang, ayunan kedepan sampai gerak lanjutan. 

2.1.4.2.1 Teknik Pegangan atau Grip 

Untuk dapat memukul backhand groundstroke dengan baik, selain 

diperlukan penguasaan teknik pukulan yang baik dan benar tetapi juga harus 

didukung oleh penguasaan teknik pegangan atau grip yang tepat. Pendapat 

(Lardner, 1996:45) menyatakan bahwa untuk mrnghasikan pukulan backhand 

yang baik adalah menggunakan pegangan ala ”Timur” (Eastern backhand grip) 

dianjurkan semua pemain pemula. Karena pengan ini memberikan dukungan 

yang cukup bagi raket, pada saat raket diayunkan ke depan untuk menyambut 

bola. Untuk melakukan pegangan eastern backhand grip lakukan seperti grip 

forehnad Timur selanjutnya telapak tangan berada dibelakang handel, pegang 

raket di depan tubuh dan gerakan raket dengan seperdelapan putaran ke arah 

kanan. Ini akan membuat telapak tangan berada pada handel bagian atas dan ibu 
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jari menyilang pada sisikirinya. Huruf V yang terbentuk oleh ibu jari dan telinjuk, 

terletak pada pada sisi miring handel sebelah kiri. Ibu jari dapat diletakkan 

disepanjang punggung handel jika anda merasa cara ini memberikan dukungan 

yang lebih baik. Agar dapat memperoleh kontrol yang lebih baik lingkarkan jari 

telunjuk pada sisi miringhendel sebelah kanan atas. Untuk lebih jelasnya lihat 

gambar 7 di bawah berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. 

Pegangan Eastern Backhand grip  
Sumber : Barron’s. Tennis Course Techniques and Tactics Vol. 1 (2000:37) 

Setelah menguasai cara memegang dengan baik, selanjutnya harus 

mempelajari teknik pukulan secara benar. Menurut (B. Yudaprasetio, 1981:33), 

Kunci keberhasilan atau urutan melakukan groundstroke melalui tiga tahap yaitu 

persiapan, pelaksanaan yang terdiri dari back swing (ayunan ke belakang) dan 

forward swing (ayunan ke depan), serta  follow trough (ayunan lanjutan). 

2.1.4.2.2 Persiapan 

Seperti halnya dengan forehand lakukan posisi siap dan perhatikan pada 

saat bola lepas dari raket lawan. Dalam hal persiapan untuk melakukan forehand 
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dan backhand sama tidak ada perbedaan  yang jauh karena gerakan yang akan 

dilakukan tiadak jauh berbeda. Seperti  terlihat gambar 4 diatas.  

2.1.4.2.3 Ayunan ke belakang (back swing) 

Ayunan ke belakang harus dilaksanakan dengan cepat dan baik, pada saat 

bola dari lawan melewati net, back swing harus sudah siap, dan mata mengawasi 

arah bola terus menerus. Setelah melakukan posisi siap untuk melakukan 

pukulan, selanjutnya ketika bola sudah dekat ambillah untuk mmemukul dengan 

cara membebankan berat tubuh pada kaki yang di belakang dan melangkahkan 

kaki kanan kearah sideline sebelah kiri dan kaki kanan harus berada pada sekitar 

kira-kira 60 cm. Lebih dekat dengan sideline kiri dari pada kaki kiri, bahu kanan 

harus diputar sehingga punggung hampir tepat mengarah pada net, dan berat 

badan harus lebih ditumpukan pada kaki belakang. Kedua lutut harus ditekut 

(lutut kanan lebih ditekuk dari lutut kiri). Seperti dalam forehand jika bolanya 

rendah harus menekuk lutut lebih rendah untuk mencapai bola. Jangan mencoba 

menyedok bola dengan cara menurunkan kepala raket. Lebih jelasnya lihat 

gambar 8 dibawah berikut. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 8. 

Pelaksanaan Ayunan ke Belakang  Pada Pukulan Backhand 
Sumber : Barron’s. Tennis Course Techniques and Tactics Vol. 1 (2000:84&85) 
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2.1.4.2.4 Ayuna ke depan (forward swing) 

Ketika sudah siap melakukan pukulan backhand selanjutnya mulailah 

memutar tubuh ke kanan sambil melepaskan tangan kiri dari tangan. Raket 

bergerak ke depan sejajar dengan tanah, tubuh berputar ke depan dan berat badan 

beralih ke kaki yang di depan. Raket di ayun memutar memukul bola dengan 

permukaan tegak lurus kira-kira 30 cm di depan punggung sebalah kanan dan 

berayun dengan gerak menyapu. Saat terjadi kontak dengan bola usahakan untuk 

mengikuti bola, yakni mengayunkan raket sehingga senar-senarnya menempel 

pada bola selama beberapa saat atau sekitar 15-30 cm sebelum mengakhirinya 

dengan follow-through. Lebih jelasnya lihat gambar 9 dibawah berikut. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9. 

Pelaksanaan Ayunan ke Depan pada Pukulan Backhand 
Sumber : Barron’s. Tennis Course Techniques and Tactics Vol. 1 (2000:32) 

2.1.4.2.5 Gerak lanjutan (follow trough) 

Setelah raket mengenai bola pada gerakan lanjutan (follow trough) 

dilakukan dengan sedikit naik dan lengan harus terentang raket harus benar-benar 

melewati bahu kanan dan pada ketinggian sama dengan kepala. Topspin 

dihasilkan secara wajar oleh ayunan lengan dan pergelangan tangan cenderung 

berputar pada saat raket di ayun ke depan. Lebih jelasnya lihat gambar 10 di 

bawah berikut. 



 25

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10. 

Pelaksanaan Ayunan Gerak Lanjut pada Pukulan Backhand 
Sumber : Barron’s. Tennis Course Techniques and Tactics Vol. 1 (2000:84&85) 

Secara urut, pelaksanaan pukulan dari mulai sikap berdiri, ayunan ke 

belakang, ayunan kedepanp dan gerak lanjutan dalam pelasanaan melakukan 

gerakan backhand dapat di lihat pada gambar 11 berikut. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 11 

Rangkaian melakukan pukulan backhand 
   Sumber : Barron’s. Tennis Course Techniques and Tactics Vol. 1  (2000:84-85) 

 
Setelah kita mengetahui berbagai macam teknik dasar bernain tenis yang 

sangat mendukung dalam permainan tenis diantaranya forehand dan backhand 
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semoga kita dapat bermainan tenis dengan baik. Tetapi dengan menguasai teknik 

dasar bermain tenis yang baik saja tidak cukup tanpa diberikan latihan-latihan 

fisik yang cukup, agar selalu mempunyai energi cadangan pada waktu melakukan 

pertandingan, karena kesegaran yang tinggi dari para pemain tenis tidak dapat 

dicapai hanya dengan latihan-latihan stroke saja. Oleh karena itu guna 

meningkatkan permainan tenis terutama dalam melakukan groudstroke baik 

forehand atau backhand pemain harus memperhatikan faktor komponen-

komponen kondisi fisik yang ada diantaranya adalah fleksibilitas dan kelincahan.   

 

2.1.5 Kondisi fisik 

2.1.5.1 Fleksibilitas 

Fleksibilitas penting sekali dalam cabang olahraga yang banyak menuntut 

gerak sendi seperti senam, loncat indah, atletik, permainan-permainan dengan 

menggunakan bola, anggar, gulat dan sebagainya. Fleksibilitas tubuh merupakan 

kemampuan dari tubuh dalam menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan 

menggunakan tubuh yang luas. Fleksibilitas tubuh adalah keefektifan seseorang 

dalam penyesuaian dirinya, untuk melakukan aktifitas dengan penguluran seluas-

luasnya, terutama otot-otot dan ligamen disekitar persendian tubuh (M. Sajoto, 

1995:2).  

Dalam hal ini fleksibilitas yang dimaksud dalam penelitian adalah 

fleksibilitas secara umum, dimana fleksibilitas dalam tubuh kita  dibagi menjadi 

dua bagian yaitu fleksibilitas tubuh bagian atas dan fleksibilitas tubuh bagian 

bawah. 
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2.1.5.2 Fleksibilitas tubuh bagian atas. 

Fleksibilitas tubuh bagian atas dalam hal ini meliputi banyak otot yang 

sangat penting peranannya diantaranya, otot-otot anterior : deltoid, pectoralis 

mayor, biceps brachii, brachialis, brachioradialis wrist dan finger flexor, seratus 

anterior, reptus ardo minis obliques dan otot-otot posterior : trapezius, triceps, 

latissimus dorsi, infraspinatus, teres mayor. Otot tersebut berperan penting dalam 

tenis lapangan maksudnya Jika otot-otot diatas memiliki fleksibilitas yang tinggi 

dimungkinkan dapat membantu dalam melakukan pukulan groundstroke 

2.1.5.3 Fleksibilitas tubuh bagian bawah 

Fleksibilitas tubuh bagian bawah dalam hal ini meliputi banyak otot yang 

sangat penting peranannya diantaranya, otot-otot anterior : sartorius, tibialis 

anterior, groin muscles : adductor longus, gracilis, quadriceps muscles terdiri 

tiga otot: vastus lateralis, rectus femoris, vestus medialis dan otot-otot posterior : 

gluteus maximus, hamstrings terdiriri tiga otot: semitendinosus, biceps femoris, 

semimembranosus. Gastroonemius dan soleus. Otot-otot tersebut berperan penting 

terutama dalam melakukan pergerakan dilapangan, maksudnya dengan jika otot-

otot tersebut diatas mempunyai fleksibilitas yang tinggi dimungkinkan dapat 

membantu kelincahan dalam bergerak. 

Selain itu fleksibilitas sangat berguna sekali tindakan pencegahan sedera dan 

pernaikan postur yang buruk. Kecuali ruang gerak sendi, fleksibilitas juga 

ditentukan oleh elastis tidaknya otot-otot, tendo dan ligamen. Berdasarkan hasil 

penelitian menyatakan bahwa perbaikan dalam fleksibilitas akan dapat : 1 

mengurangi kemungkinan terjadinya cedera otot dan sendi, 2 membantu dalam 

mengembangkan kecepatan koordinasi dan kelincahan, 3 membantu 
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mengembangkan prestasi, 4 menghemat pengeluaran tenaga pada waktu 

melakukan gerakan-gerakan dan 5 membantu memperbaiki sikap tubuh (Harsono 

HP., 1986:102). 

Beberapa faktor yang mempengaruhi fleksibilitas yaitu : 1 sifat elastisitas 

otot (ligamen, tendo dan skapula), 2 temperatur dingin fleksibilitas berkurang, 3 

setelah melakukan pemanasan, massage temperatur panas, fleksibilitas baik, 4 

unsur psikologis, takut, bosa dan kurang bersemangat menyebabkan fleksibilitas 

berkurang, usia nuda adalah saat yang tepat, guna mengembangkan fleksibilitas, 

sebab semakin tua seseorang maka semakin menurun pada fleksibilitasnya. 

Latihan pengembangan fleksibilitas merupakan latihan penguluran otot-otot 

serta persendian. Masalah-masalah yang perlu diperhatikan dalam melatih 

fleksibilitas adalah : 1. pemanasan sebelum latihan inti harus cukup, 2. gerakan-

gerakan jangan dipaksakan agar jaringan otot tidak robek atau putus, 3. latihan 

harus sistematis, teratur, peningkatan latihan sedikit demi sedikit, 4. latihan harus 

diulang, jika terasa sakit latihan segera dihentikan, 5. selesai latihan fleksibilitas 

harus diimbangi latihan penguatan, 6. jangan memaksa atlet yang sedang muram, 

takut, susah, untuk melatih fleksibilitas, 7. katihan fleksibilitas sebainya dilakukan 

mulai kanak-kanak (Suharno HP, 1986:31). 

Adapun macam-macam latihan yang bisa meningkatkan fleksibilitas antara 

lain : 1. peregangan dinamis dilakukan dengan menggerakan tubuh secara ritmis 

serta gerakan memutar anggota badan, 2. peregangan statis, dalam hal ini perlu 

megambil sikap sedemikian rupa sehingga meregangkan suatu kelompok otot 

tertentu dan sikap ini dipertahankan secara statis selama beberapa detik, 3. 

peregangan pasif, metode ini dilakukan dengan bantuan taman untuk 
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meregangkan sekelompok otot secara perlahan-lahan sampai pada titik 

fleksibilitas maksimum dan sikap ini diperthankan selama kurang lebih sepuluh 

detik (Suharno HP, 1986:32).  

Ketika melakukan pukulan groundstroke pada tenis lapangan, fleksibilitas 

sangat bermanfaat dalam menciptakan sudut pukulan yang diinginkan serta akan 

menciptakan bidang ayunan yang luas. Semakin mempunyai fleksibilitas yang 

baik, maka orang tersebut akan semakin mudah dalam mengahislkan bidang 

ayunan yang luas. Dengan bidang ayun yang luas dan ditunjang ayunan gerak 

yang cepat maka akan menghasilkan pukulan groundstroke yang kuat dan keras. 

Yang dimaksud fleksibilitas dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk 

bergerak dengan amplitudo ruang gerak yang luas terutama pada persendian 

tangan, siku, bahu, panggul, lutut dan engkel dimana sangat berguna pada saat 

melakukan pukulan groundstroke baik forehand maupun backhand.    

2.1.5.4 Kelincahan 

Kelincahan atau agility adalah kemampuan mengubah posisi diarea tertentu 

seseorang yang dapat mengubah pada posisi berbeda dalam kecepatan yang tinggi 

dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahannya cukup baik (Sajoto, 1995:9), 

sedangkan ”kelincahan adalah kemampuan dari seseorang untuk mengubah posisi 

badan secepat mungkin sesuai situasi yang dihadapi” (Suharno HP, 1983:28). Dan 

menurut (Soekarman, 1989:71) kelincahan adalam kemampuan untuk merubah 

arah dengan cepat pada waktu gerak dengan kecepatan tinggi. 

Sebagian besar olahraga lebih banyak memerlukan kekuatan, tetapi kekuatan 

tersebut harus tetap dikombinasikan dengan kelincahan, fleksibilitas, koordinasi 

dan sebagainya. Dalam suatau pertandingan setiap pemain akan melakukan 

banyak sekali pukulan yang kandang datangnya bola sulit untuk kita jangkau serta 
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perubahan arah datanya bola yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka 

menyebabkan seseorang pemain harus berlari dan merubah arah lari untuk 

memukul bola dengan sempurna. Dengan demikian kelincahan seseorang pemain 

mutlak diperlukan. 

Kemudian Roeter (1997:3) juga menuliskan ”agility is crucial to good court 

mevement. It allows you to be in the correct position and provides solid platform 

which to hit the ball. In typical five-second point, there may be as many as four 

rection changes”. yang kurang lebih artinya ”kelincahan sangat penting untuk 

pergerakan dilapangan. Hal ini memungkinkan untuk ada dalam posisi yang benar 

dan memberikan kedudukan yang solid untuk memukul bola”. Dari keterangan 

Roeter cukup membantu dalam memberikan secara jelas dengan teorinya untuk 

memperkuat landasan penulisan skripsi saya tentang fleksibilitas dalam 

melakukan groundstroke.  

2.1.6 Kerangka Berfikir 

2.1.6.1 Hubungan Fleksibilitas Dengan Kemampuan Melakukan Groundstroke 
Dalam Tenis. 

 

Pada saat melakukan groundstroke, terdapat saat dimana lengan bahu ditarik 

ke belakang kemudian ke depan sebelum mengenai bola. Untuk dapat menarik 

lengan bahu ke belakang kemudian melecut seperti diatas dibutuhkan fleksibilitas 

lengan bahu seseorang yang baik, sehingga akan semakin memudahkan pemain 

dalam melakukan groundstroke.  

Karena dengan fleksibilitas lengan bahu yang baik akan mempengaruhi 

pukulan yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan situasi di lapangan, selain itu 

juga dengan lengan bahu yang fleksibel, dapat menghasilkan jarak ayunan bola 
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yang luas, dimana jarak ayunan yang luas ini jika ditunjang dengan kecepatan dan 

kekuatan dalam gerakan memukul akan menghasilkan pukulan yang kuat          

dan keras. 

2.1.6.2  Hubungan Kelincahan Dengan Kemampuan Melakukan Groundstroke 
Dalam Tenis. 

 
Pada permainan tenis kita sering terjadi reli pukulan yang panjang dengan 

arah laju bola yang tidak tentu baik maju, mundur dan samping kanan dan kiri. 

Selain itu juga diharapkan dapat bergerak dengan cepat untuk memukul bola yang 

jaraknya jauh dari tubuh.  

Dalam hal ini peran kalincahan sangat membantu dalam melakukan 

groundstroke, karena kelincahan sangat penting untuk pergerakan yang cepat 

dilapangan dan memungkinkan untuk selalu berada dalam posisi yang benar dan 

tepat untuk memukul bola. Dengan kelincahan kita bisa cepat dalam menentukan 

pergerakan arah, karena dalam waktu yang singkat atau sekitar lima detik dalam 

permainan tenis ada sebanyak empat pilihan arah yang harus dipilih, yaitu arah 

maju, mundur kesamping kanan dan kiri. 

Oleh karena itu, dengan kelincahan yang baik kita bisa menempatkan posisi 

dengan cepat, membaca permainan dan menunggu bola dari arah lawan, dengan 

demikian kita bisa menembalikan bola dengan arah yang kita kehendaki tentunya 

dengan pukulan yang kuat dan keras kearah yang sulit dari lawan dan lawan tidak 

bisa mengembalikan, seandainya bisa mengembalikanpun bolanya tanggung dan 

mudah untuk dimatikan.   

2.1.6.3 Hubungan Fleksibilitas dan Kelincahan Dengan Kemampuan Melakukan 
Groundstroke Dalam Tenis. 

 
Fleksibilitas dan kelincahan merupakan kondisi fisik yang sangat 

menunjang dalam melakukan groundstroke. Perpaduan antara fleksibilitas dan 
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kelincahan tanpa mengesampingkan faktor-faktor yang lain, dapat menunjang 

hasil pukulan groundstroke yang kuat dan keras. Artinya semakin baik 

fleksibilitasnya dan semakin baik pula kelincahannya dapat dimungkinkan 

semakin mudah pula seseorang dalam menjangkau bola yang jauh dengan cepat 

dan mengembalikan bola tersebut dengan kuat dan keras pula sedangkan apabila 

kita tidak mempunyai keluwesan atau kaku dalam bergerak pasti kita akan 

kesulitan dalam bergerak atau tidak mempunyai kelincahan. 

Dari uraian diatas, dapat diasumsikan bahwa fleksibilitas dan kelincahan 

memiliki peranan dalam kemampuan melakukan groudstroke dalam permainan 

tenis pada pemain usia 14-16 tahun di kota Semarang. 

 

2.2 Hipotesis 

Dari uraian dalam kerangka berfikir tentang faktor fleksibilitas dan 

kelincahan dengan hubungannya dalam pelaksanaan groundstroke dapat 

dirumuskan hipótesis sebagai berikut: 

2.2.1 Ada hubungan Fleksibilitas dengan kemampuan melakukan groundstroke 

dalam tenis pada pemain usia 14-16 tahun di Kota Semarang tahun 2007. 

2.2.2 Ada hubungan kelincahan dengan kemampuan melakukan groundstroke 

dalam tenis pada pemain usia 14-16 tahun di Kota Semarang tahun 2007. 

2.2.3 Ada Hubungan fleksibilitas dan kelincahan dengan kemampuan 

melakukan groundstroke dalam tenis pada pemain usia 14-16 tahun di 

Kota Semarang tahun 2007. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Salah satu kegiatan yang penting dalam penelitian adalah mendapatkan 

metode penelitian. Banyak metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

seperti metode survei, metode angket, metode intervew, metode tes maupun 

metode lainya, sangat membutuhkan ketelitian dalam memilih metode yang 

bersangkutan, sehingga akan memperoleh hasil yang sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Baik buruknya suatu penelitian sebagian tergantung kepada teknik-teknik 

pengambilan datanya. Pengumpulan data dalam suatu penelitian ilmiah 

bermaksud memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan reliabel, untuk 

memperoleh yang dimaksud itu, suatu penelitian harus menggunakan teknik-

teknik, alat-alat, prosedur-prosedur serta kegiatan-kegiatan yang dapat 

dipertanggungjawabkan serta dapat diandalkan. 

Dalam penelitian akan diuraikan beberapa hal tentang metodologi 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

 

3.1 Populasi  

Suharsimi Arikunto (2002:108) menyatakan, populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Pengertian tersebut mengandung maksud bahwa populasi 

adalah keseluruhan individu yang akan dijadikan objek penelitian                             

dan keseluruhan dari individu tersebut paling sedikit mempuyai satu sifat sama. 

Dalam penelitian ini subyek yang akan digunakan sebagai populasi adalah 

petenis Usia 14-16 di-kota Semarang sebanyak 100 anak. Sesuai dengan pendapat 
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Suharsimi tentang sifat populasi, maka populasi yang diambil dalam penelitian ini 

juga telah memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Populasi adalah petenis yunior klub di-kota Semarang 

2. Populasi memiliki tingkat usia yang relatif sama yaitu 14 –16 

3.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Suharsimi Arikunto (2002:109) menyatakan sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini karena merupakan survei, maka 

yang dipilih haruslah representatif dan sesuai dengan rancangan penelitian. 

Penentuan jumlah sampel, berdasarkan asumsi bahwa apabila subjek penelitian 

kurang dari seratus orang, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitinya 

merupakan penelitian populasi (Suharsimi Arikunto, 2002:107). 

Dalam mengambil sampel penelitian menggunakan teknik proposive 

sampling, karena pemilihan sekelompok subyek berdasarkan ciri-ciri tertentu 

(Sutrisno Hadi, 2000:226) yaitu 1. Usia 14-16 tahun, 2. Sampel penelitian 

memiliki kemampuan yang sama, 3. Ke 20 petenis sudah pernah menjuarai 

kejuaraan minimal tingkat daerah. 

3.3 Variabel Penelitian 

Suharsimi Arikunto (2002:94) menyatakan variabel adalah objek 

penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel 

terikat, dengan penjelasan sebagai berikut : 

3.3.1 Variabel bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas sering disebut variabel perlakuan, variabel penyebab, 

variabel kuasa atau veriabel tak tergantung. Variabel bebas/tak tergantung dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Fleksibilitas  

2. Kalincahan 

3.3.2 Variabel tergantung/terikat (Dependent Variabel) 

Variabel tergantung sering disebut variabel tak bebas. Secara singkat 

variabel tergantung dapat disebut juga variabel efek. Variabel tergantung dalam 

penelitian ini adalah kemampuan melakukan groundstroke. 

 

3.4 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional, yang hendak menyelidiki 

apakah ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang menjadi 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah fleksibilitas dan kalincahan sedangkan 

variabel terikatnya adalah kemampuan melakukan groundstroke. Secara grafis 

rancangan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

Gambar 12 
Rancangan Penelitian 

 

3.5 Teknik Pengambilan Data 

Pada dasarnya sebuah penelitian harus mempunyai suatu cara atau metode 

dalam mengumpulkan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan survei tes. Metode survei menurut Suharsimi Arikunto bahwa, 

“survei adalah salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan 

Fleksibilitas 
(X1) 

Kelincahan 
(X2) 

Kemampuan Melakukan 
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untuk pengumpulan data yang luas dan banyak” (1997:93). Kemudian 

Poerwadarminta (1976:1058) mengatakan bahwa tes adalah “Percobaan, 

pengujian sesuatu untuk mengetahui mutunya, nilainya, kekuatannya, susunannya 

dan sebagainya. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Pada dasarnya penelitian seorang peneliti harus mengetahui jenis data apa 

yang harus dipakai. Dengan demikian peneliti akan memperoleh hasil yang 

relevan terhadap objek yang ditelitinya sehingga dapat dipercaya. Faktor penting 

dalam penelitian yang berhubungan dengan data adalah metode pengumpulan 

data. Untuk dapat mengumpulkan data harus menggunakan beberapa metode yaitu 

metode observasi, metode wawancara dan metode tes dan pengukuran. 

3.6.1 Observasi  

Observasi menurut Suharsimi Arikunto (1997:1460) adalah pengamatan, 

meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan seluruh panca 

indra. Bisa disimpulkan observasi adalah pengamatan langsung. Tujuan observasi 

ini adalah untuk mengetahui tempat dan jadwal latihan klub tennis tersebut serta 

untuk mengetahui berapa banyak sample yang akan diambil dalam penelitian ini. 

3.6.2 Tes Dan pengukuran 

Tes adalah “Percobaan, pengujian sesuatu untuk mengetahui mutunya, 

nilainya, kekuatannya, susunannya dan sebagainya” (Poerwadarminta, 

1976:1058). Dapat diartikan pula tes adalah alat ukur yang digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang seorang objek. Sedangkan pengukuran adalah 

sesuatu alat pengumpulan data atau keterangan tentang apa yang ingin dicapai 

(Soemarjono, 1986:2). 
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Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data-data yang sesuai, peneliti 

menggunakan metode survei dengan teknik tes dan pengukuran.  Data-data yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil dari pengukuran fleksibilitas dan 

kelincahan serta hasil tes kemampuan melakukan groundstroke dalam tenis pada 

petenis Usia 14-16 di-kota Semarang tahun 2007. 

 

3.7 Instrumen Penelitian  

 Pendapat tentang instrumen (Suharsimi Arikunto, 2002:136) menyatakan 

alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulan data agar 

pekerjaan lebih mudah dan hasilnya baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan 

sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tes Fleksibilitas/Kelenturan dengan alat Bangku Mistar. Alat ini digunakan 

untuk mengukur kelenturan seseorang. Pedoman pelaksanaan tes pada 

lampiran 2 halaman 60. Pelaksanaan tes fleksibilitas tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Teste tidak memakai alas kaki. 

b. Teste berdiri dengan kaki lurus. 

c. Lutut bagian belakang lurus (lutut tidak boleh ditekuk). 

d. .Pelan-pelan bungkukan badan dengan posisi tangan lurus ke bawah 

menyentuh mistar skala. Usahakan agar ujung jari tangan mencapai skala 

sejauh mungkin sikap ini dipertahankan selama 3 detik 

e. Tes dilakukan 2 kali berturut-turut 

Untuk lebih jelasnya tampak pada gambar 13 berikut.. 
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Gambar 13 

Bangku Mistar 
(Dokumentasi, Tgl 20 April 2007) 

 
 

2. Tes Kelincahan dengan cara melakukan Spide Run. Cara ini adalah suatu 

metode yang digunakan untuk mengukur kecepatan gerak atau kelincahannya. 

Validitas instrumen tes ini dengan validitas logis sedangkan tingkat reliabilitas 

dari instrumen tes ini adalah 0,79. Ketentuan dalam pelaksanaan tes  

pengukuran kelincahan dengan spide run test adalah sebagai berikut. 

a. Teste dikumpulkan dan diberi penjelasan akan diambil datanya untuk 

pengukuran kelincahan dengan melakukan spide run. 

b. Sebelum dilakukan tes teste yang mau diambil datanya diberi contoh 

tesnya dengan praktek didepanya. 

c. Dua orang pemain (teste), pemain A dan pemain B yang diperkirakan 

mempunyai kemampuan bermain tenis seimbang, melakukan tes pada 

yang sama. 

d. Pada aba-aba ”SIAP” kedua pemain tersebut berdiri dalam keadaan siap di 

belakang garis akhir..  
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e. Teste harus sudah siap di garis center court yang sudah ada bola tenis 

dengan jumlah lima buah dengan berdiri siap dan menunggu aba-aba ”ya”. 

f. Setelah aba-aba ”ya” dan bersamaan menghidupkan stop wacth siswa 

langsung lari dengan kecepatan penuh dengan membawa bola satu persatu 

ditanganya dan diletakan disetiap tempat yang sudah diberi tanda atau 

ketempat nomor satu dan seterusnya.  

g. Pindahkan kelima bola tersebut sampai ketempat yang telah ditentukan 

sampai habis dengan kecepatan penuh tanpa harus mengurangi ritme lari. 

h. Setelah bola terakhir sudah diletakan langsung kembali kepos awal, 

setelah sampai pos wal stop wacth langsung berhenti. 

i. Tes dilakukan dua kali dan tes diambil yang terbaik. 

Untuk lebih jelasnya tampak pada gambar 14 berikut.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 
 

Tes Speder Run 
Sumber:   Stan Smith (1989: 184) 
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3. Tes kemampuan melakukan groundstroke menggunakan instrumen tes relly 3 

(tiga) menit. Tjuan tes ini untuk mengukur kemampuan seorang pemain testee 

mengusai bola dengan bermacam-macam cara memukul dalam permainan 

tenis. Alat yang digunakan tes ini adalah raket, bola tenis, lapangan dan alat 

tulis (Depdikbud, 1977:05).  Validitas instrumen ini adalah 0,82 dan koefisien 

reliabilitas tes ini adalah 0,77. Pedoman pelaksanaan tes kemampuan 

melakukan grounstroke adalah sebagai berikut : 

a.   Disiapkan dan diberi penjelasan prosedur pelaksanaan tes groundstroke. 

b.  Dua orang yang kemampuan groundstroke-nya bagus melakukan tes pada 

waktu yang sama. 

c.  Teste A dan B berdiri dibelakang garis base line berhadapan kearah net, 

masing-masing memegang raket dan 2 (dua) bola tenis. 

d.  Pada aba-aba ”siap” kedua pemain tersebut berdiri dalam keadaan siap 

dibelakang garis base line. 

e.  Pada aba-aba ”ya” pamain A memukul bola kearah pemain B dan 

dilanjutkan dengan reli groundstroke sebanyak mungkin dan diberi waktu 

selama 3 (tiga) menit. 

f.   Apabila salah satu pemain ada yang mati maka pemain yang satunya yang 

mengumpan terlebih dahulu. 

g.   Setiap reli dimulai bola harus dipukul dibelakang garis base line. 

h.   Setiap macam pukulan dapat digunakan selama reli berlangsung. 

j. Yang dinilai adalah setiap bola yang dipukul dan bolanya masuk dan 

kesalahan yang dilakukan. 
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Untuk lebih jelasnya lihat gambar 15 dibawah berikut. 

 

 

 

                               NET 

 

Gambar 15 

Tes Relly 3 Menit 
Sumber : James S. Bosco (1983:81) 

 

3.8 Tempat Dan Waktu Penelitian 

3.8.1 Tempat 

Tempat penelitian ini adalah 3 klub tenis yunior yang di wilayah kota 

Semarang, yaitu: 

1. Smart Tenis Club di Lapangan Tenis Griya Candi Golf, Jangli Semarang 

2. Grose Tenis Club di Lapngan Tenis UNNES, Jl. Kelud Raya Semarang 

3. Mutiara Tirta Tenis Club Semarang di Lapangan Tenis PDAM Gajah 

Mungkur. 

3.8.2 Waktu 

  Waktu Pengambilan data terbagi menjadi 3 hari yaitu: 

1. Juma’at, 18 Mei 2007 di Smart Tenis Club, Pukul 15.00 WIB 

2. Senin, 21 Mei 2007 di Grose Tenis Club, Pukul 15,00 WIB 

3. Rabu, 23 Mei 2007 di Mutiara Tirta Tenis Club, Pukul 15.00 WIB 

 

sampel sampel 
arah bola 
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3.9 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitaian ini adalah: 

3.9.1 Faktor Kesungguhan 

Faktor kesungguhan dalam pelaksanaan penelitian dari masing-masing 

sampel tidak sama, untuk itu penulis dalam pelaksanaan tes selalu mengawasi dan 

mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan dengan melibatkan tim peneliti untuk 

mengarahkan kegiatan sampel pada tujuan yang akan dicapai.   

3.9.2 Faktor Penggunaan Alat 

Di dalam pelitian ini penulis menggunakan alat-alat yang telah disediakan, 

dengan harapan dapat memperlancar jalannya penelitian. Sebelum sampel diberi 

perlakukan, terlebih dahulu penulis memberikan informasi dan contoh 

penggunaan alat-alat tersebut sehingga didalam pelaksanaan penelitian tidak 

terdapat kesalahan.  

3.9.3 Faktor pemberian Materi 

Pemberian materi dalam pelaksanaan tes mempunyai peran yang besar 

dalam pencapaian hasil yang optimal. Usaha yang ditempuh agar penyampaian 

materi tes dapat diterima seluruh sampel dengan jelas, sebelum pelaksanaan tes, 

secara klasikal diberikan petunjuk penggunaan alat tes dan contoh yang benar 

penggunaan masing-masing alat tes tersebut.  

3.9.4 Faktor Kemampuan Sampel 

Masing-masing sampel memiliki kemampuan dasar yang berbeda, baik 

dalam penerimaan materi secara lisan maupun kemampuan dalam penggunaan 

alat tes. Untuk itu penulis selain memberikan informasi secara klasikal, secara 

individu penulis berusaha memberikan koreksi agar tes yang digunakan benar-

benar baik. 
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3.9.5 Faktor Kegiatan Sampel Diluar Penelitian. 

Tujuan utama pelaksanaan penelitian ini adalah memperoleh data-data 

seakurat mungkin. Untuk menghindari adanya kegiatan sampel diluar penelitian 

yang bisa menghambat proses pengambilan data, penulis berusa mengatasi dengan 

memilih waktu penelitian bersamaan dengan jadwal latihan. 

 

3.10 Analisis Data 

Data penelitian ini data yang digunakan adalah analisis statistik karena 

data yang dikumpulkan berupa angka-angka. Istilah statistik pada pokoknya 

mempunyai pengertian yang luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian yang 

sempit statistik digunakan untuk menunjukan semua kenyataan yang berwujud 

angka-angka. Dalam arti luas yaitu pengertian metodologi, statistik berarti cara-

cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, menyajikan dan 

menganalisis data yang berwujud angka.  

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan teknik regresi dan 

korelasi sederhana dan ganda. Pelaksanaan uji hipotesis penelitian, setelah data 

diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya dan analisis dengan teknik regresi 

dengan program bantu statistik SPSS for windows release 12 (Singgih Santoso, 

2002:125). 

Sebelum melakuakan uji analisis dahulu dilakukan dengan sejumlah uji 

persyaratan untuk mengetahui kelayakan data. Adapun uji persyaratan tersebut 

meliputi :  
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3.10.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normaltidaknya data yang 

akan dianalisis. Adapun uji normalisis menggunakan Kolmogorov-Smirnov. 

Kriteria uji jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan normal, sebaliknya jika 

signifikansi <0,05 data dinyatakan tidak normal. 

3.10.2 Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui seragam tidaknya 

variasi sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sam dalam penelitian. Uji 

homogenitas varians dihitung dengan menggunakan uji chi square. Kriteria uji 

jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan homogen, sebaliknya jika signifikansi 

<0,05 data dinyatakan tidak homogen. 

3.10.3 Uji Linieritas 

Uji linieritas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diperoleh 

linier ataukah tidak. Jika data linier, maka dapat dilanjutkan dengan teknik regresi 

linier dan jika tidak linier dilanjutkan dengan teknik regresi non linier. Uji 

linieritas dengan uji F yang kriteria pengujianya yaitu jika signifikansi < 0,05 data 

dinyatakan linier, dan  jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan tidak linier. 

3.10.4 Uji Keberartian Model Garis Regresi 

Uji keberartian model garis regresi untuk menguji apakah data yang 

diperoleh dapat digunakan sebagai peramalan kriterium ataukah tidak. Jika data 

berarti, maka dapat digunakan sebagai peramalan, jika tidak berarti sebagai 

konsekuensinya tidak dapat digunakan sebagai peramalan kriterium. Adapun uji 
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keberartian model garis regresi menggunakan uji F dengan dengan kriteria 

pengujian yaitu jika signifikansi < 0,05 model regresi dinyatakan berarti, 

sebaliknya jika signifikansi > 0,05 model regresi dinyatakan tidak berarti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Diskripsi Data 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah petenis usia 14-16 

tahun di Kota Semarang tahun 2007. Data hasil tes dan pengukuran fleksibilitas, 

kemampuan melakukan groudstroke dalam permainan tenis pada pemain Usia 14-

16 tahun di Kota Semarang tahun 2007 disajikan pada tabel 1. Data masing-

masing variabel penelitian memiliki satuan yang berbeda maka untuk pengolahan 

data terlebih dulu diubah menjadi skor T dengan jalan nilai hasil dikurangi rata-

rata per standar deviasi kali 10 ditambah 50. 

Tabel 1. Deskripsi Data Variabel Penelitian 

Variabel N Minimal Maksimal Rata-rata SD 

Fleksibilitas (X1) 
Kelincahan (X2) 
Kemampuan melakukan 
groundsroke (Y) 

20 
20 
 

20 

6.00 
14.01 

 
28.00 

19.00 
18.66 

 
52.00 

11.40 
15.97 

 
41.00 

3.72 
1.13 

 
6.70 

Sumber : Data penelitian 2007 

Pada tabel 1 dapat dilihat fleksibilitas pemain tenis usia 14-16 tahun di 

Kota Semarang tahun 2007 rata-rata 11,40 dengan nilai tertinggi 19,00 dan nilai 

terendah 6,00; serta standar deviasi sebesar 3,72. Kelincahan rata-rata 15,97 

dengan nilai tertinggi 18,66 dan nilai terendah 14,01 serta standar deviasi sebesar 

1,13. Kemampuan melakukan groundstroke rata-rata sebesar 41,00 dengan nilai 

tertinggi 52,00 dan nilai terendah 28,00 serta standar deviasi 6,70. 

46 
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4.1.2.  Uji Prasayarat Analisis 

Agar memenuhi persyaratan analisis dalam menguji hipotesis penelitian 

menggunakan analisis regresi, akan dilakukan beberapa langkah uji persyaratan, 

meliputi : uji normalitas data, uji homogenitas varians data, dan uji linieritas data.  

4.1.2.1. Uji normalitas data 

Uji normalitas data masing-masing variabel meliputi fleksibilitas, 

kelincahan dan kemampuan melakukan groundstroke dengan jumlah sampel 20 

orang menggunakan rumus kolmogorov smirnov Z dengan bantuan komputer 

porgram SPSS for Windows Release 12 diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel 2. 

Tabel 2. Rangkuman Uji Normalitas Data  

Variabel Kol- Smir 
Z Signifikansi

Batas 
Kesalahan 

(α) 
Keterangan

Fleksibilitas (X1) 

Kelincahan (X2) 

Kemampuan melakukan 

groundsroke (Y) 

0,656 

0,480 

 

0,712 

0,783 

0,975 

 

0,691 

0,05 

0,05 

 

0,05 

Normal 

Normal 

 

Normal 

Sumber : Data penelitian 2007 

  
Berdasar hasil analisis yang tercantum pada tabel 2 terlihat bahwa data 

masing-masing variabel yaitu variabel fleksibilitas, kelincahan, serta kemampuan 

melakukan groundstroke penyebarannya berdistribusi normal karena memiliki 

nilai kolmogorov smirnov dengan signifikansi > 0,05, sehingga dapat dilanjutkan 

dengan uji parametrik. 
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4.1.2.2. Uji homogenitas varians data 

 Prasyarat berikutnya untuk memenuhi analisis regresi yaitu uji 

homogenitas varians data. Uji homogenitas varians data untuk menguji kesamaan 

varians data masing-masing variabel. Adapun hasil uji homogenitas penelitian 

menggunakan uji chi square menggunakan bantuan komputer porgram SPSS for 

Windows Release 12 diperoleh hasil seperti tercantum pada tabel 3. 

Tabel 3. Rangkuman Uji Homogenitas Varians Data  

Variabel χ2
hitung Signifikansi

Batas 
Kesalahan 

(α) 
Keterangan 

Fleksibilitas (X1) 
Kelincahan (X2) 
Kemampuan melakukan 
groundsroke (Y) 

5,200 
0,900 

 
2,100 

0,736 
1,000 

 
1,000 

0,05 
0,05 

 
0,05 

Homogen 
Homogen 

 
Homogen 

Sumber : Data penelitian 2007 
   

 Berdasar pada hasil analisis yang menggunakan uji chi square seperti 

yang tercantum pada tabel 3 terlihat bahwa varians data variabel penelitian dalam 

keadaan homogen karena nilai χ2
hitung memiliki signifikansi > 0,05 maka dapat 

dilanjutkan dengan uji parametrik. 

4.1.2.3. Uji linieritas 

Uji kelinieran data adalah uji untuk mengetahui apakah antara prediktor (X1 

dan X2) memiliki hubungan yang linier atau tidak dengan kriterium (Y). Uji ini 

dilakukan dengan teknik analisis varians. Kriteria uji dinyatakan linier jika hasil F 

hitung X1 dan X2 memiliki signifikansi lebih besar dari batas kesalahan 5%. Adapun 

hasil uji linieritas data menggunakan bantuan komputer porgram SPSS for 

Windows Release 12 diperoleh hasil seperti tercantum pada tabel 4. 
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Tabel 4. Rangkuman Uji Linieritas Data  

Variabel Fhitung Signifikansi Batas 
Kesalahan (α) Keterangan 

X1-Y 
X2-Y 

0,190 
0,883 

0,989 
0,633 

0,05 
0,05 

Linier 
Linier 

Sumber : Data penelitian 2007 

  
Hasil uji linieritas data pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa antara X1 

dengan Y memperoleh F hitung = 0,190 dengan signifikansi 0,989 > 0,05 dan antara 

X2 dengan Y diperoleh F hitung = 0,883 dengan signifikansi 0,633 > 0,05, maka 

variabel prediktor penelitian yaitu variabel fleksibilitas dan kelincahan dengan 

kemampuan melakukan groundstroke dapat dinyatakan linier. 

4.1.1.1 Uji Keberartian Model 

Guna menguji keberartian model garis regresi digunakan uji t dengan hasil 

seperti pada lampiran dan terangkum pada tabel berikut. 

Tabel 5. Hasil Uji Keberartian Model 

Variabel thitung Signifikansi Batas 
Kesalahan (α) Kriteria 

X1-Y 

X2-Y 

2,838 

4,112 

0,011 

0,001 

0,05 

0,05 

Signifikan 

Signifikan 

 
Berdasarkan tabel 5 tersebut diperoleh nilai thitung untuk variabel X1 

sebesar  2,838 dengan signifikansi 0,011 < 0,05 yang berarti model regresi antara 

daya ledak otot tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh signifikan, thitung  untuk 

variabel X2 sebesar 4,112 dengan signifikansi 0,001 < 0,05 yang berarti model 

regresi antara fleksibilitas dan kelincahan dengan kemampuan melakukan 

groundstroke dapat dinyatakan signifikan. 
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4.1.3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian yang mengkaji hubungan fleksibilitas dan 

kelincahan dengan kemampuan melakukan groundstroke dilakukan dengan 

analisis hubungan menggunakan teknik regresi.   

4.1.3.1. Hubungan fleksibilitas dengan kemampuan melakukan groundstroke  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh koefisien korelasi fleksibilitas (X1) 

dengan kemampuan melakukan groundstroke (Y) sebesar 0,557 dengan koefisien 

determinasi atau r2 sebesar 0,311 atau 31,1%. Keberartian dari koefisien korelasi 

dan koefisien determinasi tersebut diuji dengan menggunakan uji r pada α = 5% 

dengan n = 20 yaitu 0,444. Karena rhitung  = 0,557 > rtabel  = 0,444, berarti koefisien 

korelasi (r) dan koefisien determinasi (r2) yang diperoleh yaitu 31,1% signifikan, 

sehingga hipotesis nol (Ho) yang menyatakan “Tidak ada hubungan fleksibilitas 

dengan kemampuan melakukan groundstroke pada pemain tenis usia 14-16 tahun 

di Kota Semarang tahun 2007”, ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) yang 

menyatakan “Ada hubungan fleksibilitas dengan kemampuan melakukan 

groundstroke pada pemain tenis usia 14-16 tahun di Kota Semarang tahun 2007”, 

diterima. 

Bentuk hubungan antara fleksibilitas (X1) dengan kemampuan melakukan 

groundstroke (Y) dapat digambarkan dengan persamaan regresi yang diperoleh 

dari analisis regresi menggunakan bantuan komputer porgram SPSS for Windows 

Release 12 yaitu Ŷ = 22,136 + 0,557X. Untuk menguji signifikansi dari 

persamaan regresi tersebut digunakan analisis varians untuk regresi. Berdasarkan 

hasil analisis varians untuk regresi diperoleh hasil seperti pada lampiran dan dapat 

dirangkum pada tabel 5. 



 51

Tabel 5. Hasil Analisis Varians untuk Variabel X1 dengan Y 

Sumber 
Variasi df JK RK Fhitung Signifikansi Kriteria 

Regresi  1 590.109 590.109
Residu  18 1309.792 72.766 8.110 0.011 Signifikan 

Total 19 1899.901        
Sumber : Data penelitian 2007 
  

Berdasarkan Tabel 5 di atas di ketahui bahwa untuk uji keberartian 

persamaan regresi dengan uji F diperoleh F hitung = 8,110 dengan signifikansi 

0,011 < 0,05. Dengan demikian menunjukkan bahwa persamaan regresi yang 

diperoleh tersebut signifikan sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan 

bentuk hubungan antara fleksibilitas (X1) dengan kemampuan melakukan 

groundstroke (Y). 

4.1.3.2. Hubungan kelincahan dengan kemampuan melakukan groundstroke  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh koefisien korelasi kelincahan (X2) 

terhadap kemampuan melakukan groundstroke (Y) sebesar 0,696 dengan 

koefisien determinasi atau r2 sebesar 0,484 atau 48,4%. Keberartian dari koefisien 

korelasi dan koefisien determinasi tersebut diuji dengan menggunakan uji r pada 

α = 5% dengan n = 20 yaitu 0,444. Karena rhitung  = 0,696 > rtabel  = 0,444, berarti 

koefisien korelasi (r) dan koefisien determinasi (r2) yang diperoleh yaitu 48,4% 

signifikan, sehingga hipotesis nol (Ho) yang menyatakan “Tidak ada hubungan 

kelincahan dengan kemampuan melakukan groundstroke pada pemain tenis usia 

14-16 tahun di Kota Semarang tahun 2007”, ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 

yang menyatakan “Ada hubungan kelincahan dengan kemampuan melakukan 

pukulan groundsroke pada pemain tenis usia 14-16 tahun di Kota Semarang tahun 

2007”, diterima. 
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Bentuk hubungan antara kelincahan (X2) dengan kemampuan melakukan 

groundstroke (Y) dapat digambarkan dengan persamaan regresi yang diperoleh 

dari analisis regresi menggunakan bantuan komputer porgram SPSS for Windows 

Release 12 yaitu Ŷ = 15,199 + 0,696X. Untuk menguji signifikansi dari 

persamaan regresi tersebut digunakan analisis varians untuk regresi. Berdasarkan 

hasil analisis varians untuk regresi diperoleh hasil seperti pada lampiran  dan 

dapat dirangkum pada tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Analisis Varians untuk Variabel X2 dengan Y 

Sumber 
Variasi df JK RK Fhitung Signifikansi Kriteria 

Regresi (a) 1 920.236 920.236
Residu (S) 18 979.666 54.426 16.908 0.001 Signifikan 

Total 19 1899.901       
Sumber : Data penelitian 2007 

Berdasarkan tabel 7 di atas di ketahui bahwa untuk uji keberartian 

persamaan regresi dengan uji F diperoleh Fhitung = 16,908 dengan signifikansi 

0,001 < 0,05. Dengan demikian menunjukkan bahwa persamaan regresi yang 

diperoleh tersebut signifikan sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan 

bentuk hubungan kelincahan (X2) dengan kemampuan melakukan groundstroke 

(Y). 

4.1.3.3. Hubungan antara fleksibilitas dan kelincahan dengan kemampuan 

melakukan groundstroke  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh koefisien korelasi fleksibilitas (X1)  

dan kelincahan (X3) dengan kemampuan melakukan groundstroke (Y) sebesar 

0,761 dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,579 atau 57,9%. Keberartian 

dari koefisien korelasi ganda (R) dan koefisien determinasi ganda (R2) tersebut 
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diuji dengan menggunakan analisis varians untuk regresi atau uji F. Berdasarkan 

perhitungan menggunakan bantuan komputer porgram SPSS for Windows Release 

12 pada lampiran diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Analisis Varians Untuk Regresi Ganda 

Sumber 
Variasi df JK RK Fhitung Signifikansi Kriteria 

Regresi  2 1100.226 550.113
Residu  17 799.675 47.040 11.695 0.001 Signifikan 

Total 19 1899.901        
Sumber : Data penelitian 2007 

Berdasarkan hasil analisis varians pada tabel 8 di atas diperoleh Fhitung = 

11,695 dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Berarti koefisien korelasi ganda (R) dan 

koefisien determinasi ganda (R2) yang diperoleh yaitu 57,9% signifikan sehingga 

hipotesis nol (Ho) yang menyatakan “Tidak ada hubungan antara fleksibilitas dan 

kelincahan dengan kemampuan melakukan groundstroke pada pemain tenis usia 

14-16 tahun di Kota Semarang tahun 2007”, ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 

yang menyatakan “Ada hubungan fleksibilitas dan kelincahan dengan kemampuan 

melakukan groundstroke pada pemain tenis usia 14-16 tahun di Kota Semarang 

tahun 2007”, diterima. 

Bentuk hubungan fleksibilitas (X1) dan kelincahan (X2) dengan 

kemampuan melakukan groundstroke (Y) dapat digambarkan dengan persamaan 

regresi yang diperoleh yaitu Ŷ = 5,058 + 0,335X1 + 0,564X2. Untuk menguji 

signifikansi dari persamaan regresi ganda tersebut digunakan analisis varians 

untuk regresi. Berdasarkan hasil analisis varians di atas diperoleh F hitung  > Ftabel,. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang diperoleh 

tersebut signifikan sehinga dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk 
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hubungan antara fleksibilitas (X1) dan kelincahan (X2) dengan kemampuan 

melakukan groundstroke (Y). 

Besarnya hubungan dari fleksibilitas (X1) dan kelincahan (X2) dengan 

kemampuan melakukan groundsroke (Y) secara bersama-sama  atau secara 

simultan dapat diketahui dari koefisien determinasi ganda. Berdasarkan hasil 

analisis diperoleh harga koefisien determinasi (R2) sebesar 0,579. Dengan 

demikian besarnya sumbangan fleksibilitas (X1) dan kelincahan (X2) terhadap 

kemampuan melakukan groundsroke (Y) adalah 57,9% dan selebihnya yaitu 

42,1% dari kemampuan melakukan groundsroke (Y) dipengaruhi faktor lain di 

luar fleksibilitas dan kelincahan yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

 
4.2 Pembahasan 

Merujuk pada hasil perhitungan dan analisis data penelitian, terlihat bahwa 

ada hubungan yang berarti antara fleksibilitas dan kelincahan dengan kemampuan 

melakukan groundsroke pada pemain tenis usia 14-16 tahun di Kota Semarang 

tahun 2007. Bentuk hubungan yang dibentuk adalah hubungan yang positif. 

Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya akan dibahas hal-hal sebagai berikut : 

4.2.1 Hubungan fleksibilitas dengan kemampuan melakukan groundsroke 

Groundstroke dalam permainan tenis merupakan salah satu jenis pukulan 

yang dilakukan setelah bola memantul di lapangan dengan posisi bola yang 

rendah. Ada dua jenis groundstroke yaitu groundstroke forehand dan 

groundstroke backhand. Kedua jenis groundstroke tersebut sangat membutuhkan 

fleksibilitas tubuh yang tinggi, sebab datangnya arah bola yang cepat yang berada 

pada posisi kanan ataupun kiri pemain yang tidak menentu tidak mungkin 
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dilakukan dengan mengubah arah kaki mengikuti datangnya arah bola. Seorang 

pemain dalam melakukan groundstroke yang cepat perlu memutar badan bagian 

atas ke kanan atau ke kiri mengikuti datangnya arah bola ataupun 

membungkukkan badan ke kanan atau ke kiri dengan diawali langkah-langkah 

kaki yang efektif agar tidak terlambat untuk memukul bola lawan. Oleh karena itu 

seorang pemain tenis membutuhkan komponen kondisi fisik berupa fleksibilitas 

tubuh yang tinggi selain kekuatan.  

Hal tersebut teruji melalui penelitian ini, dimana terdapat hubungan yang 

berarti fleksibilitas dengan kemampuan melakukan groundsroke pemain tenis usia 

14-16 tahun di Kota Semarang tahun 2007. Besarnya sumbangan fleksibilitas 

terhadap kemampuan melakukan groundstroke cukup tinggi yaitu 31,1%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa 31,1% keberhasilan melakukan groundstroke 

ditentukan oleh feksibilitas tubuh dan selebihnya yaitu 68,1% keberhasilan 

melakukan groundstroke ditentukan oleh faktor lain di luar fleksibilitas. 

Secara nyata hubungan fleksibilitas dengan kemampuan melakukan 

groundstroke dapat digambarkan dari persamaan regresi yang diperoleh yaitu Ŷ = 

22,136 + 0,557X. Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila 

kfleksibilitas meningkat sebesar satu unit skor maka kemampuan melakukan 

pukulan groundsroke akan meningkat sebesar 0,557 unit skor pada konstanta 

22,136. dan sebaliknya apabila fleksibilitas menururn sebesar satu unit skor maka 

kemampuan melakukan groundstroke akan menurun sebesar 0,557 unit skor pada 

konstanta 22,136.  
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Adanya hubungan yang cukup besar dari fleksibilitas dengan kemampuan 

melakukan groundstroke sangat beralasan sebab groundstroke merupakan 

pukulan-pukulan yang dilakukan pada bola rendah yang datangnya cepat pada sisi 

kanan atau sisi kiri lapangan yang jauh dari jangkauan pemain. Untuk dapat 

mengembalikan pukulan tersebut secara efektif perlu dilakukan langkah-langkah 

kaki yang simpel agar tidak mati langkah untuk datangnya bola berikutnya diikuti 

dengan membungkungkan badan ke samping depan atau belakang sejauh bola 

yang akan dipukul. Semakin tinggi fleksibilitas tubuh maka semakin tinggi 

kemampuan melakukan penguluran pada sendi-sendi tubuh untuk menjangkau 

bola. Kenyataan tersebut didukung pendapat M. Sajoto (1995:2) yang menyatakan 

bahwa fleksibilitas tubuh merupakan keefektifan seseorang dalam penyesuaian 

dirinya untuk melakukan aktifitas dengan penguluran seluas-luasnya terutama 

otot-otot dan ligamen disekitar persendian tubuh. Lebih tegas lagi Roeter (1997:9) 

menyatakan pada tenis profesional, 38 persen pemain mempunyai kelemahan 

dalam satu pertandingannya oleh karena permasalahan otot belakang bagian 

bawah (hamstring), memukul bola tenis tidak hanya meregangkan badan tetapi 

juga memerlukan banyak putaran. Kemampuan memutar bada secara maksimal 

tersebut sangat bergantung pada fleksibilitas tubuh mencapai.  

Berorientasi pada hasil tersebut, dimana kemampuan melakukan pukulan 

groundstroke salah satunya ditentukan oleh komponen fleksibilitas tubuh, maka 

dalam upaya meningkatkan kemampuan melakukan pukulan groundsroke perlu 

diperhatikan secara serius aspek tersebut agar diperoleh hasil yang semakin 

optimal. 
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4.2.2 Hubungan kelincahan dengan kemampuan melakukan groundstroke 

Selain kelentukan, kelincahan juga memberikan hubungan yang signifikan 

dengan kemampuan melakukan pukulan groundstroke pemain tenis usia 14-16 

tahun di Kota Semarang tahun 2007. Besarnya sumbangan kelincahan terhadap 

kemampuan melakukan groundstroke tersebut cukup tinggi yaitu 48,4%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa 48,4% keberhasilan melakukan groundstroke 

ditentukan oleh kelincahan dan selebihnya yaitu 51,6% keberhasilan melakukan 

groundstroke ditentukan oleh faktor lain di luar kelincahan. 

Secara nyata hubungan kelincahan dengan kemampuan melakukan 

groundstroke dapat digambarkan dari persamaan regresi yang diperoleh yaitu Ŷ = 

Ŷ = 15,199 + 0,696X. Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila 

kelincahan pemain meningkat sebesar satu unit skor maka kemampuan melakukan 

groundstroke akan meningkat sebesar 0,696 unit skor pada konstanta 15,199. dan 

sebaliknya apabila kelencahan pemain menururn sebesar satu unit skor maka 

kemampuan melakukan groundstroke akan menurun sebesar 0,696 unit skor pada 

konstanta 15,199.  

Adanya hubungan yang cukup besar dari kelincahan dengan kemampuan 

melakukan groundstroke sangat beralasan sebab datangnya bola lawan seringkali 

datangnya tak terduga pada posisinya jauh dari jangkauan. Dengan memiliki 

kemampuan untuk mengubah posisi badan secepat mungkin sesuai situasi yang di 

hadapi di lapangan akan menentukan keberhasilan dalam mengembalikan bola 

lawan. Dengan kemampuan mengejar arah datangnya bola dari posisi yang sesulit 

apapun tersebut akan memungkinkan seorang petenis memenangkan pertandingan 
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sebab kemungkinan terjadinya bola mati sebagai akibat tidak dapat dijangkaunya 

bola dari lawan akan sangat kecil. Kenyataan tersebut didukung pendapat M. 

Sajoto (1995:9) yang menyatakan bahwa seseorang yang dapat mengubah pada 

posisi berbeda dalam kecepatan yang tinggi dengan koordinasi yang baik akan 

mampu melakukan segala aktifitas yang baik pula. Sedangkan Suharno HP 

(1983:28), juga menyatakan bahwa kelincahan memungkinkan seseorang untuk 

mengubah posisi badan secepat mungkin sesuai situasi yang di hadapi. Dengan 

demikian semakin baik kelincahan seorang petenis maka kemampuannya untuk 

menghadapi segala situasi datangnya bola pada sisi badan sebelah kiri ataupun 

kanan yang harus dipukul dengan pukulan groundsrtoke juga akan semakin baik. 

Berorientasi pada hasil tersebut, dimana kemampuan melakukan 

groundstroke salah satunya ditentukan oleh kelincahan, maka dalam upaya 

meningkatkan kemampuan melakukan groundstroke perlu diperhatikan secara 

serius aspek tersebut agar diperoleh hasil yang semakin optimal.  

4.2.3 Hubungan fleksibilitas dan kelincahan dengan kemampuan melakukan 

groundstroke 

Berdasar pada hasil penelitian menunjukkan bahwa secara fleksibilitas dan 

kelincahan memberikan hubungan yang siknifikan dengan kemampuan 

melakukan groundstroke. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa seorang 

pemain yang memiliki fleksibilitas dan kelincahan yang tinggi akan mampu 

melakukan groundstroke yang lebih baik dibandingkan seorang pemain yang 

memiliki fleksibilitas  dan kelincahan yang rendah.  

Secara nyata hubungan fleksibilitas dan kelincahan dengan kemampuan 

melakukan groundstroke dapat digambarkan dari persamaan regresi yang 



 59

diperoleh yaitu Ŷ = 5,058 + 0,335X1 + 0,564X2 yang artinya apabila fleksibilitas 

dan kelincahan secara bersama-sama meningkat sebesar satu unit skor maka 

kemampuan melakukan groundstroke akan meningkat sebesar 0,335+0,564 unit 

skor pada konstanta 5,058 dan sebaliknya apabila fleksibilitas dan kelincahan 

menurun secara bersama-sama sebesar satu unit skor maka kemampuan 

melakukan groundstroke akan menurun sebesar 0,335+0,564 unit skor pada 

konstanta 5,058. 

Besarnya sumbangan fleksibilitas dan kelincahan terhadap kemampuan 

melakukan groundstroke cukup besar yaitu 57,9%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa 57,9% keberhasilan melakukan groundstroke ditentukan oleh fleksibilitas 

dan kelincahan sedangkan selebihnya yaitu 42,1% dari keberhasilan melakukan 

groundstroke ditentukan oleh faktor lain di luar fleksibilitas dan kelincahan. 

Adanya hubungan fleksibilitas dan kelincahan dengan kemampuan 

melakukan groundstroke dikarenakan ketika melakukan groundstroke pada tenis 

lapangan sangat berlasan sebab fleksibilitas bermanfaat untuk menciptakan sudut 

pukulan yang diinginkan serta akan menciptakan bidang ayunan yang luas. 

Semakin baik fleksibilitas pemain maka ia akan semakin mudah dalam 

menghasilkan bidang ayunan yang luas. Dengan bidang ayun yang luas dan 

ditunjang ayunan gerak yang cepat dalam mengubah posisi badan sesuai situasi 

yang ada di lapangan maka akan memungkinkan pemain dapat memukul bola 

menggunakan groundstroke dalam segala keadan yang sulit sekalipun. Kenyataan 

tersebut sejalan dengan pendapat Hasil penelitian Roeter (1997:3) bahwa 

fleksibilitas tubuh diperlukan untuk melakaukan putaran-putaran badan guna  

mendapatkan sudut pukulan yang sesuai sedangkan kelincahan sangat penting 
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untuk pergerakan dilapangan guna mengambil posisi yang benar dan memberikan 

kedudukan yang solid untuk memukul bola.  

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa dengan memiliki fleksibilitas dan 

kelincahan yang baik akan menguntungkan untuk dapat mengarahkan 

pengembalian bola dari lawan dengan arah bola yang diinginkan dalam 

melakukan groundstroke sebagai serangan bola pada daerah lawan yang kosong 

jadi lawan akan sulit menjangkau bola. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Simpulan 

Berdasar pada hasil pengolahan data penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Ada hubungan yang signifikan dari fleksibilitas dengan kemampuan 

melakukan groundstroke pemain tenis usia 14-16 tahun di Kota Semarang 

tahun 2007. 

2. Ada hubungan yang signifikan dari kelincahan dengan kemampuan 

melakukan groundstroke pemain tenis usia 14-16 tahun di Kota Semarang 

tahun 2007. 

3. Secara bersama-sama antara fleksibilitas dan kelincahan berhubungan secara 

signifikan dengan kemampuan melakukan groundstroke pemain tenis usia 14-

16 tahun di Kota Semarang tahun 2007. 

5.2   Saran 

Berorientasi pada hasil analisis dan simpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka perlu penulis ajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Untuk dapat melakukan kemampuan groundstroke yang baik perlu didukung 

dengan fleksibilitas yang baik.  

2. Dalam latihan groundstroke  perlu di kombinasikan dengan gerakan memukul 

yang mengandung unsur kelincahan,  

3. Kepada peneliti lain hendaknya dapat melakukan penelitian sejenis dengan 

menggunakan sampel penelitian yang memiliki tingkat kemahiran bermain 

yang baik. 
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PEDOMAN PELAKSANAAN TES FLEKSIBILITAS 

 

Nama Tes : Bangku Mistar 

Tujuan Tes : Suatu metode yang digunakan untuk mengukur kelentukan 

seseorang 

Validitas Tes  : Validitas tes ini dengan validitas logis dikarenakan bisa 

dimodifikasi gerakannya. 

Reliabilitas Tes : Reliabilitas ini adalah 0,79 

Cara melakukan: 

a. Teste tidak memakai alas kaki. 

b. Teste berdiri dengan kaki lurus. 

c. Lutut bagian belakang lurus (lutut tidak boleh ditekuk). 

d. .Pelan-pelan bungkukan badan dengan posisi tangan lurus ke bawah 

menyentuh mistar skala. Usahakan agar ujung jari tangan mencapai skala 

sejauh mungkin sikap ini dipertahankan selama 3 detik 

e. Tes dilakukan 2 kali berturut-turut 

Untuk lebih jelasnya lihat gambat dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

(Dokumentasi, 20 April 2007) 



PEDOMAN PELAKSANAAN TES KELINCAHAN 

 

Nama Tes : Spide Run 

Tujuan Tes : Suatu metode yang digunakanuntuk mengukur kecepatan gerak 

atau kelincahannya 

Validitas Tes  : Validitas tes ini dengan validitas logis dikarenakan bisa 

dimodifikasi 

Reliabilitas Tes : Reliabilitas ini adalah 0,79 

Cara melakukan: 

a. Teste dikumpulkan dan diberi penjelasan akan diambil datanya untuk 

pengukuran kelincahan dengan melakukan spide run. 

b. Sebelum dilakukan tes teste yang mau diambil datanya diberi contoh tesnya 

dengan praktek didepanya. 

c. Selanjutnya teste langasung melakukan sendiri dengan menirukan contoh 

yang telah diberikan. 

d. Teste harus sudah siap di garis center court yang sudah ada bola tenis dengan 

jumlah lima buah dengan berdiri siap dan menunggu aba-aba ”ya”. 

e. Setelah aba-aba ”ya” dan bersamaan menghidupkan stop wacth siswa 

langsung lari dengan kecepatan penuh dengan membawa bola satu persatu 

ditanganya dan diletakan disetiap tempat yang sudah diberi tanda atau 

ketempat nomor satu dan seterusnya.  

f. Setelah bola terakhir sudah diletakan langsung kembali kepos awal, setelah 

sampai pos wal stop wacth langsung berhenti. 

g. Tes dilakukan dua kali dan tes diambil yang terbaik. 

Untuk lebih jelasnya tampak pada gambar berikut.. 



 

 

 

 

 

 

 

(Dokumentasi, 20 April 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN PELAKSANAAN TES KEMAMPUAN GROUNDSTROKE 

 

Nama Tes : Tes reli 3 menit 

Tujuan Tes : Suatu metode yang digunakan untuk kemampuan melakukan 

goundstroke baik forehand atau backhand 

Validitas Tes  : Validitas tes ini dengan validitas 0,82 

Reliabilitas Tes : Reliabilitas ini adalah 0,79 

Cara Melakukan : 

1. Disiapkan dan diberi penjelasan prosedur pelaksanaan tes groundstroke. 

2. Dua orang yang kemampuan groundstroke-nya bagus melakukan tes pada 

waktu yang sama. 

3. Teste A dan B berdiri dibelakang garis base line berhadapan kearah net, 

masing-masing memegang raket dan 2 (dua) bola tenis. 

4. Pada aba-aba ”siap” kedua pemain tersebut berdiri dalam keadaan siap 

dibelakang garis base line. 

5. Pada aba-aba ”ya” pamain A memukul bola kearah pemain B dan 

dilanjutkan dengan reli groundstroke sebanyak mungkin dan diberi waktu 

selama 3 (tiga) menit. 

6. Apabila salah satu pemain ada yang mati maka pemain yang satunya yang 

mengumpan terlebih dahulu. 

7. Setiap reli dimulai bola harus dipukul dibelakang garis base line. 

8. Setiap macam pukulan dapat digunakan selama reli berlangsung. 

9. Yang dinilai adalah setiap bola yang dipukul dan bolanya masuk dan 

kesalahan yang dilakukan. 

Untuk lebih jelasnya tampak gambar berikut. 
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