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Sissanto(2007): Sumbangan Kekuatan Otot Lengan, Kekuatan Otot Perut dan 

Kelentukan Otot Punggung Terhadap Kemampuan Servis Flat Pada Pemain 
Tenis Puitera Usia 14-16 Tahun Di Kota Semarang Tahun 2007   
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Punggung Servis Flat. 
 
Permasalahan penelitian adalah : 1) Apakah ada sumbangan kekuatan otot lengan 
terhadap Kemampuan Servis Flat? 2) Apakah ada sumbangan kekuatan otot perut 
terhadap Kemampuan Servis Flat? 3) Apakah ada sumbangan kelentukan otot 
pungung terhadap Kemampuan Servis Flat? 4) Apakah ada sumbangan kekuatan 
otot lengan, kekuatan otot perut dan kelentukan otot pungung terhadap 
Kemampuan Servis Flat? Tujuan penelitian untuk mengetahui :1) Sumbangan 
kekuatan otot lengan terhadap kemampuan Servis Flat,  2) Sumbangan kekuatan 
otot perut terhadap kemampuan Servis Flat, 3) Sumbangan  kelentukan otot 
punggung  terhadap kemampuan Servis Flat, 4) Sumbangan kekuatan otot lengan, 
kekuatan otot perut, dan  kelentukan otot punggung  terhadap kemampuan Servis 
Flat 

Metode penelitian menggunakan survey tes. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh pemain tenis putera usia 14-16 tahun yang tergabung dalam klub tenis 
kota Semarang. Peneliti mengambil 20 orang sebagai sampel, dengan teknik 
sampling bertujuan atau purposive sampling. Analisis data menggunakan  
analisis regresi tunggal dan analisis regresi ganda. Sebelum uji hipotesis 
dilakukan uji persyaratan analisis hipotesis, untuk uji normalitas data  dengan 
menggunakan kolmogorov-Smirnov, untuk uji homogenitas menggunakan Chi-
Square dan untuk uji linieritas garis regresi dengan uji t dan uji F dengan 
menggunakan taraf signifikan 5 %.  

Hasil analisis data penelitian diperoleh bahwa : 1) Besar sumbangan  
kekuatan otot lengan terhadap kemampuan servis flat 3.4 %. 2) Besar sumbangan 
kekuatan otot perut terhadap kemampuan servis flat 15.5%. 3) Besar sumbangan  
kelentukan otot punggung terhadap kemampuan servis flat = 15.4 %. 4 ) Besar 
sumbangan dari ketiga variabel kekuatan otot perut, kekuatan otot lengan dan 
kelentukan otot punggung terhadap kemampuan servis flat adalah 26.1 %.  

Saran dari penelitian ini adalah : 1) Kepada atlet tenis Kota Semarang, 
perlu latihan kekuatan dan kelentukan dengan beban yang cukup untuk 
meningkatkan kekuatan otot lengan, perut dan kelentukan otot pungung sehingga 
menghasilkan kemampuan servis flat yang lebih baik 2) Kepada pelatih tenis 
pada umumnya, harap diketahui bahwa latihan kekuatan dan kelentukan 
diperlukan maka perlu program latihan kekuatan otot lengan, perut dan 
kelentukan otot pungung dalam latihan. 3) Kepada peneliti lain dapat melakukan 
penelitian lanjut dengan menggunakan sampel yang memiliki kemampuan 
permainan yang lebih baik.  

 
 




