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SARI 
 

A. Mujami', 2010. Sumbangan Reaksi dan Kelincahan terhadap Hasil 
Footwork pada Mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun 2009. 
 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah ada sumbangan 
antara reaksi terhadap hasil footwork?, 2) Apakah ada sumbangan antara 
kelincahan terhadap hasil footwork?, 3) Apakah ada sumbangan antara reaksi dan 
kelincahan terhadap hasil footwork?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1) 
Mengetahui sumbangan antara reaksi terhadap hasil footwork, 2) Mengetahui 
sumbangan kelincahan terhadap hasil footwork, dan 3) Mengetahui sumbangan 
antara reaksi dan kelincahan terhadap hasil footwork. 

Populasi dalam penelitihan mahasiswa IKK bulutangkis I Jurusan 
Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun 2009. 
Sampel penelitian diambil dengan teknik total sampling yaitu mengikut sertakan 
semua mahasiswa yang mengambil matakuliah IKK bulutangkis I berjumlah 14 
mahasiswa. Variabel bebas dalam penelitihan ini adalah reaksi dan kelincahan. 
Sedangkan variabel terikatnya hasil footwork. Pengumpulan data penelitian 
menggunakan teknik survey tes dan analisis terhadap hasil penelitian dilakukan 
dengan teknik regresi sederhana dan ganda. 

Hasil penelitian menunjukan : 1) sumbangan reaksi terhadap hasil 
footwork pada Mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun 2009 dalam ketegori rendah, 
besarnya sumbangan tersebut yaitu 29,5%. 2) sumbangan kelincahan terhadap 
hasil footwork pada Mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan 
Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun 2009 dalam kategori 
sedang, besarnya sumbangan tersebut yaitu 43,9%, dan 3) sumbangan antara 
reaksi dan kelincahan terhadap hasil footwork pada Mahasiswa IKK Bulutangkis I 
Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun 
2009 dalam kategori sedang, besarnya sumbangan tersebut yaitu 43,5%.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah reaksi dan 
kelincahan mahasiswa IKK bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun 2009 memberikan sumbangan yang 
sedang terhadap hasil footwork yang dapat dilakukan. Terkait simpulan tersebut 
dapat diajukan saran : 1) Bagi mahasiswa IKK bulutangkis I hendaknya 
meningkatkan reaksi, kelincahan untuk memperoleh footwork yang baik, 2) Bagi 
peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis diharapkan untuk dapat 
mengambil variabel lain yang turut berhubungan terhadap hasil footwork seperti, 
kelentukan tungkai, kecepatan lari, keseimbangan ataupun yang lain agar 
diperoleh informasi yang semakin lengkap tentang faktor-faktor yang menunjang 
hasil footwork. 

 
 
 


