
ABSTRAK 

Kontribusi Tinggi Badan dan Kekuatan Genggaman terhadap Akurasi Servis Flat Atlet Tenis 
Pelatihan Tenis Lapangan Universitas Negeri Padang (PTL UNP). 
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Masalah penelitian ini adalah masih rendahnya akurasi servis flat petenis pada saat 

bermain, maksudnya pukulan servis flat yang di lakukan pemain hanya sekedar memukul bola ke 
daerah servis lawan tapi tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Rendahnya akurasi servis 
flat  tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor tinggi badan dan kekuatan genggaman, maka dalam 
Penelitian ini penulis bertujuan untuk menjelaskan kontribusi tinggi badan dan kekuatan 
genggaman terhadap akurasi servis flat atlet tenis Pelatihan Tenis Lapangan Universitas Negeri 
Padang (PTL UNP). 

 
Penelitian ini bersifat korelasional yaitu untuk mengetahui seberapa besar hubungan 

variabel dan sumbangan yang diberikan dari variabel bebas ke variabel terikat. Populasi dalam 
penelitian ini adalah pemain tenis lapangan dalam klub Pelatihan Tenis Lapangan Universitas 
Negeri Padang (PTL UNP) dan untuk penarikan sampel digunakan teknik purposive sampling. 
Kemudian penelitian ini dilaksanakan di lapangan tenis UNP Padang, pada bulan Juli – Agustus 
2011, untuk mengukur tinggi badan alat yang digunakan adalah antropometer, kekuatan 
genggaman menggunakan alat handgrip dynamometer, sedangkan akurasi servis flat dengan cara 
melakukan tes The Hewwit Tennis Achievemen Test. Teknik analisis data menggunakan uji 
korelasi product moment dan rumus koefisien determinan. 

 
Hasil analisis menunjukan bahwa ;(1) terdapat kontribusi tinggi badan terhadap akurasi 

servis flat sebesar 33,9 % dengan rhitung = 0.582 > rtabel = 0,456 pada taraf signifikan 0,05, (2) 
terdapat kontribusi kekuatan genggaman terhadap akurasi servis flatsebesar 48,8 % dengan rhitung 
= 0,677 > rtabel = 0,456 pada taraf signifikan 0,05, (3) terdapat kontribusi tinggi badan dan 
kekuatan genggaman terhadap akurasi servis flat yang diperoleh rhitung = 0,794 > rtabel = 0,456 
dengan K= 63%. Maka dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akurasi servis flat 
dipengaruhi oleh tinggi badan dan kekuatan genggaman. 
Kata Kunci: Tinggi badan, kekuatan genggaman, akurasi servis flat. 

 

 


