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ABSTRAK 

Zarwan, 2012. H u b u n g a n  Days Ledalc O t o t  Lengan (Ian Kelentul tan 
Pergclangan Tangan terhaclap P ~ ~ l c u l a n  Smash At le t  
I3ulutungltis PB. Te l l tom P i~dang .  

Penelitian ini bertujuan i ~ n t i ~ k  ~nelihat hubungan daya ledak otot lengan 
dan kelentultan pergelangan tangan terhadap pulti~lan smash atlet bulutangkis. 
Namun dari penga~natan peneliti terhadap fenomena yang ter.jadi di lapangan. 
bahwa ketepatan sniash cenderilng rendah. Masalah inilah diduga disebablian 
karena rendahnya daya ledalt otot lengan dan rendahnya ltelenti~kan pergelangan 
tangan. Sehingga penelitian ini bertujuan unt i~k mengetahui Iiubungan daya ledak 
otot lengan dan I<elentultan pergelangan tangan terhadap pukulan s~nasli atlet 
bulutangkis. 

Jenis penelitian ini adalali korelasional. I'opillasi penelitian ini semua atlet 
bulutangkis I'B. Tclkom Padang yang I>tt~:ju~nlaIi 30. sedangkali sa~npel di i l~i ibi l  
secara purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 25 orang. 
Penelitian ini clilal.tsanakan pada tanggal 28 September 2012, sedangkan tenipat 
penelitian dilaksanakan di pelnusatan latihan atlet bulutangkis PB. Tell io~n 
Padang. Data daya ledalt otot lengan diperoleh dengan rnenggi~nakan bola 
niedicir~e, Data Itelen~ukan pcrgelangan tangan dianibil dengan niengi~l i i~r 
jangltauan pergelangan tangan. sedangkan ketepatan s~nasli dia~nbil  res ketepatan 
smash. 

Data dianalisis dengan ~nenggunaltan teltnik analisis korelasi proclucr 
moment dan rumus kontribusi (r' x 100%) dengan taraf signifikan a 0.05. Dari 
analisis data daya ledalt otot lengan diperoleh hasil rl,,,,,,, = 0.53 dan r,,,kl = 0.4 l 
dengan taraf signililtan u = 0.05. Artinyn rl,,,,,,,, > r,,,,,~. B c r c l a s ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ n  hnsil 
perhitungan kontribusi diperoleh Iiubungan antara daya ledalt otot lengan terlladnp 
ketepatan smash pe~nain sebesar 28.09%. Dari analisis data k e l e ~ l t l ~ k i ~ ~ i  
pergelangan tangan diperoleh hasil rl,,,,,,,, = 0.70 dan rlahel = 0.4 1 dengan rwaf 
signifiltan a = 0.05. Artinya rl,,,,,,,, > r,:,h,l. Bcrdasarkan Iiasil perliiti~ngan 
kontribusi diperoleh Iiubungan antara kelentukan pergelangan tangan terhncli~p 
I;etepat:~n jumping smash sebesar 39%. Dari annlisis data clala leclak otol Iciigk~n 
dan kelentnkan pergelangan tangan secara bersa~na-saina ~l le ln i l ik i  I tontr ib~~si 
sebesar 3 1.36% terhadap kemampi~an s~nasli. 

Kata Kunci: Days Letlalc Otot Lengan, Kelentul<i~n Pergelangan Tallgall, 
Itetepatan srrrtr.slr. 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara 
langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain 
yang relevan atau bekerja sarna dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Tadang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Hubungan Daya Ledak Otot Lengan dan Kelenturan 
Pergelangan Tangan terhadap Ketepatan Smash Atlet Bulutangkis PB. Telkom Padang, 
sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula Universitas Negeri 
Padang Tahun Anggaran 20 12 Nomor: 4 1 5/UN3 5.2/PG/20 12 Tanggal 25 Juli 20 12. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pennasalahan penelitian 
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya 
penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada urnumnya. Di samping itu, hasil 
penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka 
penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat 

I 
Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

1 Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kzsih kepada berbagai pihak 
1 yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait 

yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan 
terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi 
bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan keijasama yang 
terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang 1 diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di rnasa yang 

I 
I akan datang. 

Terima kasih. 

...----* .&dang, Desember 2012 
I ,./ Ketua Lembaga Penelitian 
'1 

NIP. 19610722 198602 1 002 
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13AB I 

PENDAHLKUAN 

A. Latar Belaiung Masalal~ 

Olahraga buli~tangltis ~iierupal<a~i salah satu olahraga terpopuler cli 

Indonesia, ha1 ini dapai kita lihat dari banyaknya prestasi yang pernah diraih 

oleh atlet bulutangkis Indonesia, sehingga tidak jarang bulutangkis disebut- 

sebut sebagai p r imadonany  Indonesia yang scring m e ~ n b a w a  liaru~ii naliia 

bangsa ditingkat Internasional. 

Untuk meningkatkan perlte~nba~igan olahraga bulutangl<is, maka 

diperli~kan pembinaan dan peningkatan prestasi. Untuk ~nencapai ha1 tersebtrt 

perlu dibirat langkali-langlcali perencanann schingga prestasi tertinggi jai.!g 

diingi~ikan dapat tercapai. ha1 ini tenl i~  diperlukan dukungan baik pe~iii.~.intali 

maupiln seluruh lapisan masyarakat. 

Selain it11 i~n tuk  ~nencapai  prestasi olahraga yang optirnal diperli11;an 

perhatian pang khusus d a l a ~ n  pernbinaan clan pengembangan secara tesencalia, 

be~:jeri.jang. dan berkelan,jutan dengan dukunga~l ilmu pengelahuan dan 

teknologi Itcolal?ragann bailc it11 berupa mental. ltondisi lisik. teknik clan taktik. 

prestasi dapnt tliartikan sebagai liasil let-linggi !,an:: clicnpai clari 

pelaksanaan sua t i~  ltegiatan !ang ~nelniliki ti~jilan dan target, dan i~ntuk 

niencapai prestasi olahraga diperlukan seperti trs:~lin-usaha yang terungl.rap 

d a l a ~ n  OUD No 3 tah i~n  2005 tentang s is tc~n keolaliragaan nasional pada pasal 

I ayat 13 yang berbunyi, "olahraga prestasi adalah olahraga yang me~nbina  



dan ~~ier~gembangkan olahragawan yang terencana, berjenjang dan 

berkela11,jutan melalui Itoinpetisi clan teknologi keolahragaan". 

Menur i~t  Sya tilddin ( 1996:22) menyatakan baliwa: "ada dua Iaktor 

yang ~iiempengari~li i dala~i i  meraih suatir prestasi, faktor tersebut adalah t'aktor 

internal dan faktor eltstel.nal adalah lterna~npuan fisik, talitilt, dan nienlal 

(psiltis) atlet." Faktor eltsternal adalah yang timbul dari luar dari atlet seperti. 

pelatih sarana dan prasarana, guru olahraga keluarga, organisasi iklim, cuaca 

~i iakan yang bergizi dan lain-lain". 

Besdasaskan I;utipan di atas, antara faktor-t'aklor yang menentirkan 

dalam pencapaian prostasi adalah kondisi fisik dan teknik. Salah sat11 

k e ~ l l a ~ n l ~ t ~ ; ~ ~ i  tcl.cnili pes~nailla~i bul~itangkis y i n g  sangat penting i~ntuk cliki~asai 

adalali pi~kulan .stiilr.sl~, .viilo.vh adalah pukulan over-hecrd (atas) yang diaralikan 

Ice bawah clan dilakukan dengan tenaga peni~h (Djide, 2005:30). Snr~r.sh 

rncri~p:lknn pt~kulari serang palins mematil<an dalani bulutanglcis, l i a l  ini sesui~i 

dengan pernyataan yjicle (2005:30) Iang menyatakan bahwa "karaktsistik 

pukulan smash ini adalali: Items. lqju jalannya ltok cepat meni ju lantai 

lapangan. seliingga pi~kulan ini ~iicmbutuhkan aspek kekuatan otot tungl.cai. 

bnhu. langari, dan Ilclisibclirns pergelangan tangan serta koordinasi geruli 

tubuli p i g  harninnis". St.la~i.j i~rn~~a 'foliar (1992: 60-63) menyatakan bali~va 

"Dalam pelaltsanaan .stilcr.rh i ~ i i  dapat dilakukan dcngan 5 cara yaitu: smash 

penuh. smash potong. smasli ~nclingkar ( t r rount l  rhe heat1 .rnru.sh). smash 

cam b i ~  kan (jlick snicr.rl~) (Ian boc~lthoiiol .YIII(IS~''. 



Dari i~raian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari smash yang 

baik yaitu apabila laju dari shr~;rkcock cepat. kuat dan terar,ali. Hal ini akan 

dapat dicapai apabila pe~nain nlemiliki daya ledak otot lengan, otot tungkai, 

kelentukan pergelangan tangan, pegangan raket (grip). koordinasi geralc serta 

koriseritrasi yang baik. 

Disaat ini dengan sistem permainan roily poinl, para pernain sangat 

berhati-hati dalam me~nukul .shuttlecock, karena setiap shurrlecock yang mati 

baik di daerali Ia\\lan atairpiln di daerali kita nkan ~nenguntungkan salali satu 

peniain dalam rangka meraili angka. Mempertahankan daerah sebaik-baik 

mungkin duri serangan-serangan lawan sama baiknya dengan ~iielakultan 

serangan lte daerali lawan. Biasanya serangan yang efektif i~ntult mematilian 

.shl~r~lccock Iiedaerali la\van adalah dengan melakukan .snin.rh. 

Mengingat smasli merupakan salali sat11 teknik p i~k i~ lan  yang sangat 

penting dalam permainan bulutangltis unti~k meraih prestasi yang baik. maka 

pelaksanaan latihan smash mendapatkan perhntian khusus. Berdasarkan 

pengainatan dan keterangan dari pelatili dilapangan ltemarnpi~an smash 

pemain bulutangltis PB. 'T'elkom lnasih I<urang baik, ini terlihat sewaktu dalam 

pertandingan di mnna Pf3. 'T'elliom telah mengikutsertakari atlet-atletnya dalarn 

beberapa cven sepclrti Ultali Selnen I'adang CUP 20 1 I ,  Uanli Riau Kepri 201 I. 

Wali I<ota Rultit l'iliggi 2012, dan rnasih banyak yang lainnya. Dari liasil 

Observasi yang dilalii~kan olcli pcla~ih Pf3. ' P~ l l i o~n  i r i .  S.l'd) 

menyarakan baliwa niasili banyak pukulan smasli atlet yang tidak tepat pacla 

sasaran, tidalt memiliki Itel<uatan, sering tersangltut di net, bisa di tebak. 



mudah dil(ernba1ikan karena jatulinya shuttlecock yang tidak jauh dari 

janglcouan lawan dan keluar dari lap:~~ig:~n permainan sehingga 

menguntun_rIcan bagi pihak lawan. sehingga dari hasil yang clicapai atlet PB. 

Tell<om hanya banyak yang berguguran meskipi~n ada atlet yang berhasil 

nie~ij  i~arai cvcn-cvcn tcrsebi~t. 

Berdasarkan pernyataali di atas, ternyata c i~kup banyak hal-ha1 yang 

mempengaruhi pulci~la~i smash atelt. PB. Tellcorn Padang di antaranya sebagai 

berilcut: teknilc puki~lan smesh. strategi permainan, program latihan. tinggi 

badan. leecepatnn dan kekuatan fisik, tennasuk didalalnnya daya ledali clan 

Icelentilran. Daya ledak lnerupalcan Icema~npuan memadukan Icekuatan otot 

lengan dengan kecepatan genk ,  berarti daya leclalc otot lengan it11 adalah 

kemri~npuan seseorang unruk lnempergunakan kelnarnpi~an seseorang i ~ n t i ~ k  

menipergunaltan otot-otot Iengan secara maksimuni dalam waktu yang 

sesingkat-singlci~t~iy~~. Sedanglean kelentukan diartikan salna dengill 

keleluasan atail Icelnudahan gerakan, terutama pada orot-otot persendian. 

Latiliari lielen~ukan iltau tlelcsibilitas berti~juan agar otot-otot pada sendi tidak 

Icaku don dapat belperak dcngan Icluasa. tanpa ada gangguan. 

Berclasal.l;;~n lknolllcna );111g pc'nulis uraikan di atas. lnalia pcnalis 

tertarik untuk ~nembalias lebih lan.ii~t dan ~nelalcukan penelitian tentang 

"Hubungan Daya Ledak Otot Lengan dan Kelentukan Pergelangan Tangan 

Tcrllndap Kctcpntan .\.~wtr.~h Pclnain Ht~lutangkis PB. T~l l ion i  Padar~g". 

D. Iclen tilasi Mas;~l;~ll 

Bcrdasarkan latar belaleang masalah di atas dapat di identifilcasi1;an 

 nasala ah penelitian ini  sebagai berikut: 



I. tielentilkan pergelangan tangan 

2. Daya ledak otot lengan 

3. Daya tahan 

4. Kekuatan otot le~igan 

5 .  Keseirnbangan 

6. Koordinasi mats tangan 

7. Tehnik puki~lan smash 

C. Pembabsan Masalall 

Oleh karena banyaknya permasalahan yang dapat mempengaruhi 

ketepatari smash dan juga keterbatasan-keterbarasan yang ada pada pcneliti, 

maka perlu dilakul<rrnnya pembatasan masalali agar penelitian ini Icbili 

terfokus liepada pencapaian pcnelitian. 

Permasalahan dalam penelitian ini ~ne l ip i~ t i  tiga variabel yaitu: ( I )  

Daya ledak otot lengan, (2) Kelentukan pergelangan tangan, (3) Ketepatan 

.r~n(i.sll. Di1.1luna cla~a ledak otot lengan dan kelentukan pergelangt~~i tangan 

sebagai variabel bebas. Sedangkan variabel terikatnya adalah Ietepatan .sii/(:.sl.l. 

D. Perumusan Masalah 

Derdasarka pembatasan masalali di  atas. 11ial;a nllnusan masillah clala~n 

pe~lel i~ian ini adi~lali sebagai beri kut: 

I. Apaliah terdapnt hubungan antara daya ledak otot lengan dengan ketepatan 

.snia.~h at let bulutangkis PB.Telkom Padang? 

2. Apakah terdapnt Ilubungan antara kelcnti~kan pergelangan tangan dcngnn 

ketepatan .sn~n.sh atlet bulutnngltis PB.Telkorii Padang'? 



3. Apakah terclapat I~ubungan antara daya ledak otot lengan dan helentilkan 

pergelangan tangan terhadap ketepatan .\morh atlet PB. Tellco~n Padang? 

E. Tujuan I'enelitii~n 

I. Untuk lnengetahi~i hubungan daya ledak otot lengan terhadap ketepatan 

.vnu.rli atlet bulutangkis PB. Telkoln Padang 

2. Untulc mengetahui Ii~~bungan kelentukan pergelangan tangan terhadap 

ketepatan .rmn.~h atlet bulutangkis PB. Telkom Padang 

3. Untuk mengetaliiri hubungan daya ledak otot lengan da~ i  lielenlulian 

pergelangan tangan terhadap ketepatan .vnltr.rh atlet bulutangkis PB.  

Telkom Padang. 

F. Rlnnf;int Penelitinn 

Hasil penelitian ini diliarapkan bergi~na bagi: 

1 .  Balian ~nasukan dan pertilnbangan dalarn menyilsun program latihan 

dalam ha1 kondisi tisik khususnya daya ledak otot lengan dan Iielentul;a~~ 

Pergelangan tangan. 

2. Bahan lnasirlian T~BB.ell<orn Padang dalaln pe~nbinaan generasi mudah 

dalaln dunia birliltangkis. 

3.  Pelatill sebagai pedornan clan bahan pertimbansan dalarn ~nernberikan 

latihan sehingga pelatih dapat ~nelnperhatikan dan 1nemberil;an latihan 

daya ledak otot lerigan dan plcelentukan pergelangan tangan agar 

mendapatkan ltetepatan .sn~o.~h yang baili. 

4. Atlet bc11~lii.i d;~p;~t nienjadi acuan i~nti lk intropeksi diri atau penilaian dir-i 

dalani ranglia rneninglcatlian I<emarnpuan ketepatan .rn~a.~h. 



BAR 11 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

A. Kajian Teori 

1. Smuslt 

Pengestian snr~r.di adalali p i~l t i~ lan o\*erl-reo~/ (atas) yang diarahkan ke 

bawah dan dilaltultan dengan tenaga penuh (PBSI, 30:2005). Pukulan ini dapat 

dilaksanakan secasa tepat apabila penerbangan .shutrlecock berada didepan atas 

ltepala dan diarahkan dengan ditul<ikkan serta diterjunkan kebawah. Gerakan 

awal untulc .sma.rh hampir sama dengan pukulan lob. Perbedaan yang iltarna 

adalali pacia saat aka11 i~il/)c/c/ ynitu pada pul;i~lnn loh  .\.hr~~~lrcoc,k di;~ralikan I;e 

atas sedangkan pada .s~ii~r.vh .vhr~l~lecock dial-alikan ta-jam, curam l<eba\bali, 

dengan kecepata~i yang tinggi kerena ~ i~e~igg i~nakan tenaga sepenuhnya 

dengan cambukan pergelangan yang kuat. 

Toliar (1992:GO-63) "Dalam pelaltsanaan .stiia.sh ini dapat dilakukan 

dengan 5 cara yaitu: .snin.ch penuh, .smash potong, .vnio.vh melingltar ((a-olln~i 

 he head smash), .stiia.rh carnbukan (flick .rniash) dan bcrckhand .r~ii~~.sh". 

Nami~n pada pultulan .snin.vh trrsebut dapat juga dilakukan dengan melompat 

(juniping) sebagai~nana yang diutasakan Sugiarto ( 1993:68) "dala~n 

melakukan pul<ulan .sn~u.~h jenis apapun, bailc ~ILI s~iicr.rh penuh. .snrtr.rh potong 

mailpiln .snrn.sti D(rckhtmtl, semua dapat dilakukan dengan ~iieluncat 

(jun~ping)". 

'renaga !fang digi~naltan .srtia.sh ini cukup besar sehingga peslu 

perhitungan yang masuli untult nlenggunalta~i pul<ulari ini. Selain it11 jugs 



diperhatiltan dala~n melaltsanakan pultulan ini yaitu jangan sekali-knli 

melakukan smcr.~l7 dengan lengan ~nenibengltok Itarena ~nenusut huku~n 

~nekanika panjang lengan perlu mendapatltan perhatian. Jadi seperti yang 

diltemukakan Tohar (1992:57) "dengan lengan yang lurus dengan beban yang 

pan.jang yang digi~nakan sepenuhnya akan ~neninibulkan pukulan yang keras". 

Dalam pelaksanaan .rnln.rh ini dapat dilakukan dengan dua carn, ya i t i~  . S N ~ ( I . Y / ~  

forehan~i dan snicrsh D N C ~ ~ U I ~ L / .  Untult lebih jelasnya akan digambarltan 

gerakan melaltultan .rma.rh forehand sebagai berikut. 

Ganibar 1 : Pelakasanaan Pukulan Overhetrd 
Sumber: Dinata (2006: 16) 

Sli~crsh ~ O I * C / I L I I I ~  adillall pi~I.;i~lan .r~i~o.sh yang dilnkultan dengan telapak 

tangan menghatlap kedepan ke lawan. Pukulan ini mengisyaratkan seolnh-olah 

pukulan drop .rho/ yang akan dilepaskan, perbedaan iltamanya terletak pada 

kecepatan raker ancla. l lntuk mclnkul.;an .v~iro.rlr ,fi)~.c~llc~trtl l nng  bail;. nnda 

harus ~nenggunakan grYp ha~~cl.sl~uke dan bergesak lie posisi menunggu di 

belakang dan lurus dciigan . ~ l ~ u ~ ~ l c c o c ~ k  yang altan datang. Bentilk gesaknn ini 

sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Grice (2007: 86) sebagai beril<ut: 



Fase persiapan: 1 )  grip handshake atail pistol, 2) kembali ke posisi 
menilnggu atau menerinia, 3) Merni~tal. bahu clengan telapalc Itaki qang 
diagkat di bagian belakang. 4) Menggeraltkltan tangan yang nien1egarig 
:.:tltet kc alas dengan kepala raket mengarah ke atas. 5 )  Membagi berai 
badan seimbang pada bagian depan telapak Itaki. Fase pelaltsanaan: I )  
meletakkan berat badan pada liaki yang berada cli belaltang, 2 j  
mcnggcmltkan tangan yang tidak dolninali Iic atas ~1n~i11t ~nc.~!jaga 
kesimbangan. 3) gerakan hcrck.vlving ~nenempatkan pergelangan tangan 
pada keadaan terteki~k. 4) lalii~l.;an,fir~rnrtl.swing ke atas untul.; ~ i ie~ i iuku l  
.vl7r111lccock pada posisi a.hll111t~c-oc.k se~inggi mungkin, 5 )  ~nele~nparkan 
raket ke atas dan pe~~niult:lan raltst mengarah ke ba~vah. 6) tangan Itiri 
nienanibah kecepatan rotasi bagian atas tubuli, 7) kepala raket mengiltuli 
arah shulrlecock. Fase j i ) l l o ~ ~ ~ - ~ l ~ r o i l g l I :  I) tangan mengayun ke clepan 
nieli~ltasi ti~bllh, 2) gi~nalian gerakan menggunting dan ~nendorong tiibuli 

dkngan .liedua ltaki.' 3) gunal<an ~nonientum gerulian .~nengayi~n 111liilk 

~ i emba~ i  he bagian lcngan lapangan. 

St~itr.uh Docakhnntl adalah pukulan smash yang dilakukan pllnpyung 

tangan yang menghadap liedepan Ir~\\,an (zarwan, 67:20093. Pukulan il i i 

niemilil,i t~!juan qang sama dengan pi~l t i~ lan .s1i1tr.sI1,/~rc~l7~1ntl. Gel-alian p ~ ~ l i u l i ~  

ini menggi~naltan gerakan lengan dan lecutan pergelangan tangan yang kuat 

kearali lawan. Pukulan .snlc/.vh btrcklltlntl ini jarang cligi~nakan karcna 
. . 

tenaganya ~iclalc sel<unt cara . c n ~ t ~ . r I ~ , / i , ~ ~ o t ~ c ~ ~ i ~ I .  

Untuk mclal;i~Itan pukulan .u~~ru.sh pada perlnainan buli~tangliis 

dibutulikan daya ledak utot lengan yang kual agar dapaL ~nengal.aIiltnn 

shuttlecocl\ dcngan Itcras. cepat. tepal. dan ~iiempertaja~li jatuIi~~>,a .\lll1111~t oc k .  

Sebagaimana yang diungltapkan Grice (2007:85) "semakin ta.ja~n sudut yang 

anda bi~at, semakin seclil\il wali t i~ >,an: ~ l i n ~ i l i l i i  Ia\van i~~ l tu l \  bercaksi. helain 

itu se~nakin aliurat .el~c~.rh anda. sem~~l i in luas lapangan yang liarus cliluti~pi 

lawan anda". Dengan demiltian daqa Iedak otot lengan clan kelcnlukan 

pergclangnn tangan meniiliki peranan pentins, artin!-a I;o~npo;icn kunclisi lisil; 



daya ledalc dan kelenti~kan rneri~paltan kornponen yang menenti~ltan dala~n 

kebc~~liasilan pi~kulan snlt.r.sh bulutarigltis. 

Banyak pengetian yang ~nembalins mengenai stlravli inaka dapat ditarik 

kesi~npulan bahwa st~lnslr adalali pi~kulan overhead (atas) yang yang dilal<ul<an 

dengnn I<uat dan ~nenggunaka~i lecutan pergelangan tangan yang k i~a t  dan 

diarahkan Itebawnli lapangan lawan yang nienjuriis dengan cepat dan 

berti!jaun unti~lt  nicinatikan bola i l i  bagian lapangan lawan. Sniu.rh yang 

digunakan dalam penelitinn ini aclalah snru.vh /i)rIiui~d ya i t i ~  .st~lush pang 

dilakukan dengan telapak tangn mengliadap kedepan yang dilakukan dengan 

p u k ~ ~ l a n  o\:erheotl (atas) yang disahkan ke bagian lapangan bawah lawan 

dengcln cepat d:ln bertiljai~n untuk ~iieniatilian bola. 

2. Day a Letla lc (E.v~~lo.si~~e I'orc~r.) 

a. Peogcrtinn D ~ I ~ R  Letli i l t 

Daya ledak ~ner\~pal;nn salali sat11 dari koniponen bio~noiorik y~ tng  

pentijig d a l i ~ ~ i i  I tegiat i~~l olali~.uyi~. Iku~.cna cla!.a ledalt akan nienenrulian 

seberapa lkeras orang memulii~l, sebesapa jauh ~nelenipar.. seberc~pn tinggi 

melo~npat, seberapa cepar berlari dan sebagain!,a. Menurut tlal-sono 

(IO93:3_8j "Day:1 lcdali adnlnh I i e ~ i i a n i ~ ~ i ~ n n  ..c'bui~Ii otot aiau segcrc~nibolan 

otot untuk mengatasi talianan beban (kckuatan) dengan kcccpntun tinggi 

dala~n satu gclnkan yang i~tuh''. Sela~i.ji~rnya Sqjoto (1988:58) nienyatakan 

"daya ledak otot adalah keniampuan seseorang i ~ n t i ~ k  ~nelakulian kekuatan 

i i ial tsini i~~n, dengan i~salia~i!~a !,ang dil;crahl;an dala~n \\.akti~ sependek- 

pendeltnya". 



Jadi, berdasarkan beberapa pendapat dan penjelasan di  atas, lnaka 

dapat disimpulltan daya ledalt adalah kemampuan menampilltan, 

~iiengeluarltan Itekualan seca1.a esplosir dengan cepat dan nierupakan 

perpaduan ltel<uatan. Itecepatan, kontraksi otot secara dinamis dalaln 

waktu yang sangat singkat. 

b. l);ryw L c i l ~ l i  Otot Lcngno 

Sujoto (1988:s) dalam bultunya mengatakan bahwa "daya ledak atnu 

explosive power adalah ke~iiampual~ otot atau sekelompok otot seseorang 

i!ntul; dapat mempergilnakan liekuxan maltsimum yang dikeralikan galam 
. . .  

waltlu yang sependek-pendek~iya". 

Selanjutnya ~nenurut tlnrsono (1 988:200) " P o \ ~ ~ c r  adalah 

kemampuan otot i ~ n t i ~ l t  mengerahltan kekuatan rnaksimal dalam wal<tu 

yang sangat singkat". 1-ebili Ia11,jut diungknpkan b a l i ~ ~ a  I )O \ I -CP otot 

tergantung pada cti~n t'al;tor yang saling berkaitan, ya i t i ~  antara 1tel;uata 

otot berko~itraksi clan kecepatan. Jadi dapat dirumuskan polver = 

ltecepatan s Itekilaran. 

Bel.dasa~*lian beberapa pendapat dan penjelasan di  alas muka clapat 

disinipuII;an bali\va daya ledak adalah kemampi~an mengarahkan 

kekuatan dengtln cepat dalum \val;tu ~ a l i g  singkat i~ntult  ~ i ie~ i ibe~. ika~ i  

monientum yang paling bail; padn tubuh atau ob.jelt dalam suatu gerakan 

ek.~plo.vif yang i ~ t i ~ h  ~nencapni ti!juan yang Ilendal; dikehendaki, sehingga 

oLot !,;III~ ~lic.l in~npill;;~~~ gvl.al\nn !.:111g ~ t l J i \ t  i ~ ~ i  sallgal k\~;\t ~15111 cc(x\t 

dalarn berlton~raksi. 



Dala~n penelitian ini claya ledal, yang dimal<sud adalah kemampuan 

otot lengan yang kuat dan cepat pada saat melal<ukan pukulan smash. 

Untul< dapat menghasilkan daya ledak atau pukulan yang mal<sirnal. harus 

dilahul<an dengall kuat dar~ cepal. Si~mber tenaga yang ciiperlul<an i ~ n t i ~ k  

mengallasilkan daya ledali yang ~naksimal diperoleh dari kekuatan otot- 

otot yang ada pada lengan. 

Munandar ( 199 1 :82) I>alan~ rnelal<ul<an s~nasli  &lam atlet bulutangkis, 

diperlulian I\erja otot lengan yang bail;. karena pul<ulan smash yang 

memerlukan tenaga yang cukup besar untul< mencapai kualitas pul<ulan yang 

lebili bail<, beberapa o ~ o ~  yang menggerakkan lengan iC1. lrcrprzili.\, 151'. 

lel~cr/o~:cc.(l l) l l l( t t~,  Ad, r!~o~ithoit/ol, A% c r / ~  (mlcrior, 11% 

.rternoclei~ionin.v/oIcie~~.r, iM. II.(I,IIPZ~II.F I ) ( I~ .Y  horizonral, M. pec1ora1i.v tuinor, hi 

pcclo~,oli.v 111o1joi: .\!. Itrri.v.vinrli.\. t101:vi. .I/. rI(~l1ot1~~r1.c ~o.c~.~ trri!~~o~., it!/iu.~l)i11t1171.~, 

. ~ ~ I ~ ~ ~ ( ~ . Y ~ ~ ~ ~ ~ I ( I / ~ I . S ,  

Beberapa olot besar. pada lengan antara lain : ~7r1.scuI11.s 

hmchiorciclirrli.v. 1iili.vcl11~1.v pmnrr~or /cJrt..\., n7lr.vcl1lrl.c .flccol. cnrpi rtrtlinlir.. 

17lr1.sclf/ l1.~,/~cc~o1~ c:ory)i liilrtrri.v, ~~rci.,c*li/ri.v ])tr/lllrrr.i.v /or~grl.v, t/ollolit/, hi~*c/j.s t k - i ~ ~  

/ricel~.s. olol nierupnknn berjalan ~nen~,ebrangi  salu atail beberapa sendi dan 

bila mengenlt menyebabkan gerak pada sendi tersebut. jika otot lengan 

mela\van beban yang diberikali beball mal<a otot abdi~ksi akan menegang. jika 

otot tersebut tidak diberilian beban maka otot tersebut akan Inelemas dan 

tenggelam. 



Giinlbar 2. Gilnlbar Otot Tangan bi~gian A t i ~ s  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang dalaln 

melakukan teknik dasar permainall bulutangkis sangat clidukung oleh 

I<erja otot lengan, terbukti dari macaln-macam teknilc dalam atlet 

bulurangkis yang ~neliggunakan satu tangan dengan, macam-niacam 

tel<nik snlah satunya .snin.~l~. 

Garnbar 3. Ganibar Otot 1,engan B a ~ i ~ h  

Berdasarkan beberapa pen.jelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

otot-otot lengan yang telibat dala~n pelnksanaan pukulan smash sangat 



maksimal juga (I-larsono. 1993:28). Dari kekuatan akan terlihat 

nianakala seseorang berusaha lnengangkar atnu lne~lallan sllai11 beban 

pada silatil aktivitas. 

Dil ihat dari segi latillan, Harre dalam Agus (2008:85) menibagi 

kel.cl~atan ~l i t '~ i . j i~di  iiga Inacaln, yaitu: 

a )  Keliuatan ~iiaksimal 

b) Kekuatan daya ledak 

C) I<eliiratnn dayn tahan 

Faktor tisiologis lar ig nie~npcngari~hi kekuatan kont~.aksi otot aclalah 

usia, jenis liela~nin, dan suhu otot. Disamping itu faktor jang 

nienipengaruhi kekuatan otot sebagai unsur daya ledalc adalah jenis 

sernbut otot, luas otot ~xngka, jumlah cross bridge. sicte~n 

~netabolisnie encrgi, sudut, sendi dan aspek psikologis. 

I<ccc~)~~~~~II 

Sa,ioto (IOY8:8) "keceparan adalah kelnampuan seseorang unrul< 

menger.ji~Iian geralian berkesinambungan Jalam bentilk yang sama 

dalam \{.akti~ sesingkat-singkntnyil". Selnnjutnya Flarsono ( 1093:33 j 

nlenaya~alian "liecepi~ta~l dipengaruhi oleh berbagai thlitor. scdanglit~n 

faktor tersebut tergantung dari jenis kecepatannya. Seperti: kecepatan 

reaksi dipengaruhi oleh susunan syaraf, daya orientasi siti~asi dan 

Iteta.jaman pnnca indra. Kectpatan. bergcrak clitentukan oleh falitor 

liekuatan orot. daya ledak, daya koordinasi gerakan, kelincahan dan 



keseimbangan. Kecepatan sprint clipengarulii oleh kekuatan otot dan 

persendian". 

3. Keleritultan 

a. Pengertian Kelenlukan 

Dalam aktivitas kehidupan semua orang membutuhkan kelenti~kan tubuh. 

'Tingkat Iielentulian tubuh yang baik n~embant~~  mem~~daliltan 

nielaltsanulian tugas atau geraltan sehari-hari. Tingkat kelenti~ltan tubuh 

sangat dibutuhkan pada hampir seluruh cabang olahraga, reruta~na 

cabu~~g-cnbntig yans hanyilk mcnggunnkn~i geralian persendian tcrmasc~k 

olahraga bulurangkis. Sa.joto (I988:58) berpendapat "kelentukan adalah 

Iteet'ektifan seseorang dala~n penyesuaian dirinya unt i~k nielakulian segala 

alctivitas t i~buli  dengan penguluran seluas-luasnya, terutarna olot-oiot, 

liganien-liganien diseltilar persendian". 

b. Kclenti~kan I'ergelangan Tangan 

Tingkat kelen~i~kan tergantung pada ruang gerak persendian dan otot-otot. 

Kclentukan ~neri~palian otot meregang clengan ruang gerali yang jail11 

tanpa meni~nbulltan rasa sakit. l la l  ini dapal dirasakan pada saat 

~nelakukan geralm-gerakan mencladak yang ~nembutiilikan keluasan 

gerali yang lebih dari biasasnya dalam keliidupan sehari-hari. 

I<eluasan gerali sencli juga terganulng dari bcntul; orientasi pernii~liaan 

sendi it11 sendiri, serta silat fisiologis dan ~ieurologis jaringan tubuh. 

Selaliia perttp1ngan scmua bugian !Ian2 bet.ada pada garis penia~ijallgan, 

memililii potensi i~nlul i  bc~~ i~bn l i  benti~li. Oleli sebab itu. setiap strultti~r 



yang ada (otot, kapsul sendi, ligament. tendon, kulit dan lain-lain) qang 

berisikan reseptor-reseptor dapat lnenjasi penerilna rangsangan 

peman.jangan dan sekaligus mengakibatkan terjadinya refleks 1,arig 

dipengaruhi pemanjangan ototnya. Supardi (2006:24) 11iengemi1kaka11 

"pergelangan tangan rersusun oleh tulang melipi~t i  ulna, radius, carpal 

(nnviculare, lunatutn, iriqueirtrnl, jiiporn~e. mulmngulun~. capitntutii dan 

htrnitrtln?i) ~netacarpal. phalanx (t/i.vtol, niediinl dan pro.rimol)". Lzbih 

lan.ji~t Supardi (2006: 65) niengutaraltan lebih rinci otot-otot yang berada 

pada lengan baginn bawah; 

Otot-otot yang menyusunnya terdiri dari: tii, pronutor teres, m. /le.ror 

ccrrpi rudic~li.v, nr. ~)~rlrnuri.s lot~gus, 111. Jle.ror cwy i  ulr7trri.r, 111. Jlc.\:ol~ 

[ligilorl/~~l .rl/perlJiciuli.v, nl. digiror~ml profientl.~, nl. fle.ror pollici.~ o11gll.v. 

N I .  ~ I I ' O I I O I O ~  gz~ndrnlu.~, nl. brcrchio~~~~~lilcri.~, tn. rsren.ror ccrrpirt1t1iuli.s 

Iot~gi~.s, 111. ~xte17,sor ~c~i-pirt~dilc~i.~ Drevis, ni. e.uten.vor digiiorzrn~, 171. curpi 

l/lnuri.v, nl. .sl/pin(~tor, 111. (mrcot~er~.~, nl. ohtillclion pol1ici.v 1or1,rw.v tlcrn 111. 

e.Yt~~ll.SoI' ;ll~/ici.s. 

Namun clala~ii ~nelakukaltan smash hanya. beberapa dari otot-otot Ittngan 

bawah yang terlibat langsung i lnt i~k kelenti~kari pergelangan tangan saat 

Iicndak ~nelakukan smash. Adapi~n otor-otot ~crsebut yaitu: 111. /lc.\-ol. 

cc~rpi rc1dici1i.v~ 171. / ) L I / I I ~ U I * ~ , ~  /ongz,~.r, 111. jlv.uor di,yiiorz~n/ pr($~n(/l~.v ti). 

pronufor fere.v,dan 111. .fle.ror curpi z11nari.r. Untult lebih jelasny a dapat 

dilihnt pada gambar berikut. 



Ganlbar 3 : Otot-otot Lengan Tampak Depan Dan Belakang 

Berdasaskan i~saian di atas dapat disi~npulkan bahwa otot-otot tangan 

yang berkontral<si saat nielakukan smash berperan penting i ~ n t i ~ k  

menentul<an seberapa besar sudut yang harus dihasilkan dengan ~nelihat 

datangnya shillttlecock pang dari bcrbagai arah dan mengarahkan 

shulttlecock ke bidang lapangan pihak lawan. Melal<ul<an smash dengan 

datangnya shulttlecock berada didepan atas kepala pemain. berasti penlain 

lianya pc l . l~~  ~ncmbcntul\ sudut Icccil pada pergelangan tangan i~nt i~ lc 

melaki~l<an smash. Begitil pula sebaliknya seniakin I\ebelakang 

shulttlecock berada dari atas kepala pe~nain semakin besar p i~ la  sudut 

pada pergelangan tangan yon2 dibutirhkan unt~l; rnelakul.can smash. 

c. Faktor-faktos Yang Mempengaruhi I<elenti~kan 

Dalam pelaksanaannya, ltelentul<nn dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang nantinya akan lnenenti~kan ki~alitas kelenti~kan seseorang. Ag i~s 

(2008: 120- 128) berpendapat "ada beberapa faktor yang rnenentukan 



kelentul<an seseorang ciiantaranya: liomposisi jaringan ilinl, respon 

.jaringan, sifat rnelianika dan lisil< knlogen. sif'nt-sil'at mekanili (elastisitas). 

sifat-sifat fisik (relaksasi gaya), otot dan usia". 

d. Peran I<elentul.ran Pesgelangan Tangan I'acla pukulan Sniasli Bulutangkis. 

Syafrudin (1999:58) men-jelaslian bahwa "kelentukan salali sat11 unsur 

kondisi tisik yang menentul<an dalam niempelajari ketera~npilan- 

liclerampilan gesakan, mencqah ccdera clan ~nengc~nbang!;an , .. 

kemr+mpuan 1;ekuatan. Itecepatan, daya tahan dan koordinasi". Dala~ii 

permainan bulutangkis, kelentukan digi~nakan i~ntuk mengefeklitkan 

gerakan saat pemain melakukan pukulan atau mengembalikan 

shuttlecock, baili berupa lob. smash, drop sliot. clrive hingga pl.~l\ulan 

gerak tipu. 

Kelenti~kan pergelangan tangan sangat dibutuhkan dalam I<eluasan arah 

dari .shu/tlecock dala~n smash, semakin bagi~s kelentukan pergelangan 

tangan seoarang pelnain bulutangltis, makin besar peluang 1;etzpatan 

smash dala~n ~nerigarahlian .shul~lccock ke daerah terlemah dari la~can. 

Selain it11 kelentukan pcrgelangan tangan jirga ~nempengaruhi tingknt 

keta.jarna11 dan lierasnpa slnasli yang dillasilkan. Hal ini diperjelas oleh 

Sugiasto (1993:60) ~nengatakan "pukulan smash ~iiemerlukan suatu 

koordinasi geraltan yang tel.padu dan besalihir pada Iecutan pergeralian 

tangan ~ ~ n t u k  melepaskan pukulan smash ayilnnn arah sepesti >.an: 

dikehendaki pemain". Keterampilan ini ~nerupakan suatu keterampilan 

yang rnen1be1.ika1-1 hasil nyata secasa langsung. karcna daesah yang hasus 



dipertahanltan oleh lawan semakin luas apalagi ditun.jang d e ~ g s n  daya 

leclak otot tongkai yang bagus schingga rneniperbesar pelitang kesukscsan 

sebuah smash dala~n proses ri~ematilian shuttlecock. 

(hmhar 5 .  Gerakan I'ergelangan Tangan Saat Melakultan SIIILI.\/~ 
Sumber: Tohar ( I  992: 63) 

I .  Hubwrigan antara daya ledak o t o ~  ltt~igan terhadap lietepatan .vt~~tr.v/l. 

Pukulan . Y I I ~ C I . Y ~  pada bulutangkis adalah pukulan yang dilali i~kan 

dengan kuat dengan \i!juan untuli mempersingkat waktu dan me~nperta.jam 

jatuhnya .~h~~ulecock lte daerah lapangan lawan. Dala~i i  pelaksanaan .r1ilci.~17 

ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu smu.vh Jbrehcmcl dan slrlo.rh 

h~lckhunu'. S~~~u.v/~fi) t . t 'hut~il  adalah p l l l i ~ lan  .sn~u:l~ yang dilakukan dengan 

teIap:~li tangan mengliadap kttdepan Ite lawan. l'ukulan ini mengis>aratl;an 

seolall-olah pi~l;i~lan t11.01) .s/lo/ ynng akan dilepaslian. perbedaan i~talnanya 

terietak pada liecepatan raliet anda. IJntill< melakukan pukulan .vnr~c.vh pada 

permainan bulirtangliis dibutuhlian ciaya ledali otot lengan jang I ~ L I ~ I  agar 

dapar mengaralilta~i s l~~~t / lec :ock  dengan Iieras. cepat. tepat. dan 

rnenlpe~ta.janl jaluhnya .sh~~rrlecock dimana se~nakin ta,jaln sudut yallg znda 

buat, sclnaliin sediliil \\lalit11 j,ang d i~n i l i k i  la\\/an i ~ n t i ~ k  bercaksi, stlain it11 



semakin akurat .r17ra.c.h anda, se~naliin luas iapangan yang hari~s d i t i~t i lp i  

la\van ancla. 

Daya ledalt mc~.i~palian salali sat11 dari I io~nponcn biolnotorik yang 

penting dalam Itegiatan olahraga, liarena daya ledak akan ~ller~entukan 

seberapa ];eras orang ~ n e ~ ~ ~ u l i u l ,  seberapa jauh ~nele~npar. sebcrapa ringgi 

melo~npat. seberapa cepat berlari dan sebagainya. I-la1 ini  sesiiai dengan 

pernyatnan Sajoto j1988:5-8) nienyataltan "daya letlak otot adalati 

I;cma~npi~an seseorang unti~lc mclnkukan I;eliuatan mal;simurn. deng:un 

usahanya yang dilterahkan dal:uii ivaktu sependek-per1deknq.a. U n p  Icd,ik 

otot Icngaliadalali -lienianip~~an otot-otot berkontraksi untult mengliasilkan 

suatil kekuatan pukulan dala~n wal<tu yang sangat cepat. Hal ini sesuai 

cienga pernyataan Miinantiar ( 139 1,:82) Dalam ! ~ i e l ~ l < i ~ l i ~ : l i  smash. dillam 

a!lc't bul,utangkis. dipcrlul;an kerja otot lengsn yang baik. lil-;rc~:a pul;i~ln~l 

smash yang memerlultan tenaga yang citkup besar untuk tnencapni 

kilalitas pukulan yang lebih bail;. 

Berdasaslian urai di atas d i  dugs daya ledalt o t d  lengan 

~ n e ~ i i p i ~ n y a i  hubunyan yany signitiltan terhadap 1;ctcpatan pi~l.:i~lnn . x / ~ / r : < ; l i  

atlct b~~ lu ta~ ig l< is  I'D. T'~ l l i~~111 Padang. 

dengan kuat clcngan t~!juan untult meuipzrsingkal \vaktu clan me~npcr ta j~~m 

jati~hnya .sh~trflecock lte daerah lapangan lawan. Dalam pelaksanaan .rn~(l.rh 



ini dapat dilaki~ltan dengan dua cara, yaitu s~no.vh forehcmd dan . Y I I I ( I . V / ~  

DackhancL St7iashforehund adalah pulti~lan . ~ n ~ n s h  yang dilakukan dengan 

telapak tangan mengliaclap Iiedepan lie lauan. Pukulan ini niengisynratkan 

seolah-olah pukulan clrop .vliot yang altan dilepaskan, perbedaan iltamnnya 

terletak pada kecepatan raket anda. Gerakan pukula .vtn~/.vh ini 

nienggi~naltan geralia~i lengan dan Itcutan pergelangan tangan prig l i i~at 

kearah lawan yang berti!ii~an ~ne~npertqjarn jati~hnya shuttlecock diniann 

selnakin tajam s i ~ d i ~ t  yang anda buat, semakin sedikit waktu pang dimililti 

lawan untuli bcrealcsi. selain it11 senlakin alturat .~ltrn.~h anda, se~iiakin luas 

lapangan yang harus diti~tupi lawan anda. 

Kelenti~kan adalah keefektifan seseorang dala~n penyttsuaian 

dirinya untuli ~nelaIii~l.can scgala nlili\,itns tut i i~l i  dcngan pc.ngi~luran 

seluas-luasnya. terutnmn otot-otot, liganien-liganien clisekitar pcrsenclian. 

Kelenti~kan merupakan gerakan otot yang ineregang dengan ruang gerak 

yung j a i ~ l i  tnnpn ~iicninibulknn rasa saliit. I la1 ini clnpat dirasakan  pad:^ sant 

melalcultan geralcan-geraltan ~nendadak yang ~nembi~tulikan keli~asan gcrak 

yang lebili dari biasasnya dala~n keliidupan sehari-hari. Keluasan gerak 

sendi juga tergantung dari bentuk orientasi permt~ltaan sendi itu se~~dir i .  

serta sifat lisiologis dan ntturolvgisjaringan tubuh. 

Berdasarkan dari uraicln diatas dapat disimpulkan baIi\\a 

Iielentul;nn pcrgclangnn tangan j i~ga  clipe~~lul~ian d:~ln~ii  ~nclaliultan pi~liulan 

.vntcl.rh. Dimana clalam mclakukan .rrrtn.vll seseoralig ~~lemerluli i?n lecutun 

tanga yang kuat Itcarah lawan yang berti~juan 1nemperta.jatn jatuhnqa 



.~h~llflecock. Nani i~n dalam ~nelakultaka~i smash hanya beberapa clari otot- 

otot lengan bawah yang terlibat langsung i ~ n t i ~ k  kelentukan pergelangan 

tangan saat hendak melakukan smash. Adapun otot-otot tersebut yaitu: 111. 

jlesor carpi rc~tlioli.v, ni. pnlliiori.~ longw.~, 117. ,flexor tli,yi/orr~m /)rofi117dll.\ 111. 

pronn~or leres, do17 tri. Jlexor cnrpi zllnnri.~. 

i3erdasarlian i~ra i  di atas otot-otot tangan ~ n n g  berkontral,si baa[ 

melakultan smash berperan penting i ~ n t i ~ k  menentultan seberapa besar 

sudut yang liarus dihasilkan dengan melihat datangnya ~hul~rlecock yalig 

dari berbagai arah dan mengarahkan .~h~/ l / / lccock  I<e bidang lapangan pihak 

lawan. Oleh karena it11 c l i  duga bahwa kelenti~lian pergelangan tangan 

mempunyai hubungan yalig signifikan terhadrtp ketepatan pultulan \1iit1\11 

atlet bulutangl<is PB. Telkom Padang. 

3. Hubungan antara daya ledak otot lengan clan kele~itukan pergelangan 
tangan secara bersania terliadap ketepatan .srrrarl~. 

Pukulan .snio.~h pada bulutangkis adalah pukulan yang dilakukan 

dengan k i~at  dengan ti~juan 1111t11li ~nempersingkat \valit11 dan nie~nper\:~jam 

jatuhnya .sht~//lc.c*ock I<e daerah lapangan lawan. Dalrrm pelaksanaan .\~r~c~.vh 

ini dapat dilakukan dengan dua cara, yai t i~ .snin.~I~ , fi)rt.hrrn(/ dan . s~~ic~sh 

bac'kll~~ncl. S ~ ~ ~ t r s l r J ; ) ~ ~ c l ~ o ~ ~ t l  aditla11 pukulan .v~no.vli !.ang dilaliukan tlengan 

telapak tangan nienghadap liedepan kc: laivan. Pukulan ini  1nengis~al.atl.ran 

seolah-olah pukulan tlrop .r/~or yang akan dilepasltan, perbedaan utamanya 

terletak pada Itecepatan ral<et anda. Gerakan puli i~la .~nio.sli ini 

menggi~nakan gerakan lengan yang I<uat dan lecutan pergelangan tangan 



yalig kuat Itearah lawan yang berti!juan mempertajam jaluhnya 

.shll//lccock. 

D a y  ledak ~nerupakan salali sat11 dari I<omponen biornotorik prig 

penti~ig dalani liegiatan olahraga, karena daya leclak altan menentuknn 

seberapa lieras orang ~nemnkul, seberapa jauh melempar. seberapa tinggi 

melompat, seberapa cepat berlari dan sebagai~iya. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Snjoto (198S:jS) 1n.enyatakat-i "daj,a ledak otot aclalah 

kemampuan seseorang i lnt i~k melakukan kekuatan maksimum, dengan 

usahanya yang dikerahkan dala~n wakt i~ sependek-pendeltnya. Daya Iedak 

otot Iengan adalah kemanipuan otot-otot berkontraksi untirk menghasilkan 

suatu kekuatan pukulan dala~n waktu yang snngat cepat. I-lal ini sesuai 

denga pzrnyataan Munandnr ( 199 1 :82) Dala~n melakirkan . P ~ I I L I . Y / I  dala~n 

atlet bulutangkis, dipcilulinn kerja otot Iciigan yang baik. karena pi~k-illan 

srnasll ynng ~iicmcl~lul<an tenaga yang cukup besar ~ ~ n t u k  ~nencapai 

kualitns pukulan bang lebih bail<. 

Kttlentukan aclalah keefektifan seseorang dalam penyesuaian 

dirinya untuk melal<ukan segala aktivitas tubuh dengan penguluran 

seluas-luas~~!.a, terutama otot-otot. ligt~nien-ligamen disekitar persendian. 

Kele~itukan ~ncrupakan gerakan otot gang meregang dengan ruang gerak 

yangjauh tunp~t mc.nimbullian rasa sal\it. Hal ini dapat dirasakan pada saat 

melakukan gerakan-geraknn mend~tdak yang membutuhkan kel i~asa~i gerak 

yang lebih tlari biahasny,~ d;~ldni kt.llid11pi111 >cl~ari-hari. I<eluasan geral; 

sendi juga tergantung dari bentilh orientasi permukaan sendi it11 sendiri. 



scrtn sifht fisiologis cian ~lcurologis jaringan tubuh. Kclentuiian 

pergelangan tangan j i~ga  diperlukan dalaln melakukan pukulan .s~:iil.sh. 

Diniana da la~n  melakukan .snicr.si7 seseorang ~ne~nerluhan lecut.an langa 

ynng Iti~ar kearah lawan yang berti!)i~an ~nenlpertajaln jntul;n>.a 

.shr~~~leiaock. Namun da la~n  ~iielakuItal;an .rnin.sh hanya beberapa dari otot- 

otot lengan bawah yang terlibat langsung untult kelentukan pergelangan 

tangan saat hendak melakukan smash. Adapun otot-otot tersebut ya.it11: 111. 

)clua\-luasn!:i dal'iln I-ilang sendi l n n g  melibotltan otot-otot tendon ' d ~  

ligament dan claya ledak otot lengan adalah kema~npuan otot-otot 

berltontroksi u n t u k  menghasilltan suatu kekuatan dalani walttu yang s;angat 

cspnt scdangkan pukulan Y I I I N . F / I  pnda bulutangkis adalai~ pul;ulan ;.ang 

dil:\kukan dengan kuat dengan ti~juan ilntuk lnempersingkat walitt~. dan 

mt.mpel.tajam j a t u h n a  sh711llec-ock kt: doerah lapangan lawan 

Dari pc~igcrti;~n diatas dapat disinipi~lkun bah~\;o dalarn ~nelakukan 

puki~lan .s~~itr.vii diperluknn daya ledak otot lengan dan keleti~kan 

.s~rilish yang bail;. Olch karena it11 di d i~ga  'nahwa daya ledak otvr lttngan 

dan kelentultan pergelang tangan ~ntt~niliki Iiubungan yang signitikan 

tcl-haclap Iterepa~an .s~i~rr.sh allet bulutangkis PB. Telkoni Padang. 



Clnti~l< lcbili jclasnya kera11gl;a konseptual da1an.i penclitiali ini 

dapat digambarkan lnelalili ske~iia di bawah ini: 

Days Ledak Otot 1 

I'ergelal~gan I'angan 

C. Hipotc.;is . . 

Berd;~sa~.!tan k;!.jian teori (Ian keranglia I<onseptual diatilal di atas ~naka 

dapat dia.jukan liipotesisnya sebitgai berikut: 

I. Terdi~par l ~ ~ ~ b u n g ~ ~  sigri i f ik~n antarn day3 leclal, otot lengan t r l~adap  

ketcpa~nn .r171cr.\lr arlet bulutanglti~ PU. 'Telkom IJadang. 

2. Terclapnt Iiubuligan signifikan antara kelenti~kan pergelangal1 tangan 

3. 'I'crclapat Iii~bilngan signifikan antara daya ledak otot lengan clan 

Iielentukan pergelangan tangan secara bersama terhadap ketepa~an .s/r~ir.s/~ 

atlet balutangl<is PB. Telkom Paclnng. 



BAB TI1 

METODOLOGI PENEL'ITIAN 

A. Tallapan Penelitinn 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1 .  Survey permasalahan penelitian 

2. Merumusltan rancangan proposal penelitian 

3. Mengajukan proposal penelitian 

4. Melakukan penelitian 

5. Melaltukan analisis data penelitian 

6. Menyusun dan melaporkan hasil penelitian 

B. Loliasi Penelitian (Ian Waktu Penelitian 

Sesuai dengan t ~ ~ j u a n  penelitian ini, maka lol<asi penelitian ini dilaltukan di 

pelnilsatan latihan atlet bulutangltis PB. Telkorn Padang. Waktn penelitiarl clan 

perig~llnpulan data dilaksanal<an lnulai tanggnl 28 Septelnber 2012. 

C. Jenis Penelitinn 

Berdasarl;an pemahaman peniliti dari objek yang altan diteliti pada penelitian 

ini, malta penelitian ini dilaltukan dengan menggilnakan jenis penelitiali expo 

jaro. Peneliti ingin melihat l i ubu~ ig~~n  antara variabel bebas clan variabel 

terikat, dimalia yang lnenjadi variabel bebasnya adalah daya ledak otot lengan 

dan kelentultan pergelangan tangan sedangkan yang nienjadi variabel 

terikatnya adalah Itetepatan sninsh pelnain bulutangltis PB. Telkolii Padnng. 



D. Populasi dan Snmpel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah lteseluruhan subjelt yang akan 

diselidilti. Hal ini sesuai dengan pendapat yang di  kemukaltan oleh Ariku~i to  

(1996) yaitu: "populasi adalah keseluruhan subjek penelitian". Adap i~n  

populasi dalam penelitian ini adalah atlet bulutarigkis PB. Telkom Padang. 

Tabel 1 
Distribusi Populasi 

2. Sa~lipel 

Teknik  penganibilan sanipel dalam penelitian ini di gilnakan teknik 

purpor.vive .~an~pling. Teknik ini dilakukan berdasarkan pertimbangan 

peneliti sendiri dalam penentuan jumlah s a ~ n p e l  (Margono, 2003: 128). 

Berdasarltan beberapa pertinibangan dalam pengambilan sampel,  lnalta 

yang di.jadikan sampel clalam penelitian ini adalah atlet piitera yang 

mengikuti latihan pada PB. T e l k o ~ n  Padang yang berjumlah 2 5  orang. Hal 

ini dikarenakan, Pertimbangan dnri peneliti dilnana terdapat perbedaaan 

k e m a ~ n p i ~ a n  kondisi fisik yang di~ni l ik i  oleh atlet putri lebih rendali di 

bandingltan I<emampuan atlet putra. Berdasaran pertimbangan tersebut 

maka 5 orang atlet putri tidak dimasukkan kedalam sampel. 

No 
1 

2 

Jenis Kelarnin 
Putera 
Puteri 

Jurnlnh 
25 
5 

Jumlah 3 0 



E. Jenis Dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Berdasarkan jer~is  data yang digunaltan dnlam penelitian ini adalah 

data primer, yaitu dari hasil tes pengukuran daya ledak orot lengan, 

kelentukan pergelangan tangan, dan ketepatan smash yang dilakukan pada 

atlet PB.Tell<om Padang. 

2. Sunlber Data 

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui tes langsi~ng 

terhadap atlet, baik daya ledak otot lengan yang dilakukan dengan T ~ v o  

Hand Medicine, kelentulcan pergelangan tangan dilaltultan dengan 

Jle,uion~eter test, sedangkan untuk smash dilaltultan berdasarkan petunjuk 

pelaksanaan tes olahraga pilihan bulutangkis. 

F. Teltnilc da11 Alnt Pengumpulan Data 

Tenik pengu~npulan data yang diperlultan dalam penelitina ini adalah 

i~ntuk pe~ige~nbalian daya ledak otot lengan, kelentukan pergelangan tangan 

dan Itetepatan snin.~h alet bulutangkis PB. Telkoln Padang. 

1. Days Letlalt Otot Lengan (Esplosive Power;) 

llnluk ~iie~igukur Ite~iianipuan daya ledak otot lengan dengan 

menggunakan bola ~lrctliciiie. Runlus yang dipakai untuk mengukur tes claya 

ledak otot atau power adalah P = x .  Keteranga~i P = Poweridaya ledah otot 
T 

lengan, W = Icerja, T = Waktu. Di~nana cara untuk mencari W = F X D, F 

= I<ekuatan bcban, D = Jasak (David, 2009:9). Sehingga dapat 

disi~npull;an i~ntult mencasi skore yang diperoleh adalah berat bola 



diltalikatl dengan jarak lemparan dibari kecepatan bola. ( 

Cara pengukuran daya ledak otot lengan : 

a. Diukur dengan bola medicine 

b. Tijuan: mengukur claya ledalc otot lengan 

c. Perlengkapan: bola medicine, kapur atau isolasi berwarna, tali yang 

lunak untul< menahan tubuh ba~igku, metersin. 

d .  Pelaksanaan: 

a) Testi berdiri di sebuah. garis dengan sisi kaki sejajar dengan sisi 

kaki yang lainnyaberada diatas garis star dengan posisi kaki 

dibuka selebar bahu. 

b) Testi memegang bola medicine dengan dua tangan didepan dada, 

dibawah dagul<. 

c) Testi mendorong bola kedepan 

d) Testi melakukan ulangan sebanyak 3 kali 

e. Penilaian: 

f. Jarak diukur dari tempat jauhnya bola hingga ujung bangku 

g. Nilai yang diperoleh ialah jarak yang terjauh dari ketiga ulang yang 

dilakukan (Widiastuti, 201 1 :109) 



Tes Kelen tultari Pergelangan Tangan 

Tes dilakukan ~ ~ n t i ~ k  mengukur sebernpa j angka~~an  maksi~nal 

pergelangan tangan, dengan rnenggi~nal<an alat busur besar (Ismaryati, 

2008: 109). 

a. AIat yang digi~nakan 

1) F o r ~ n ~ ~ l i r  pendataan 

2) Pensil 

3) Kertas liarto11 

4) Busur derajat 

5) Pluit 

6) Meja dan I<i~rsi 

7) Perekat 

b. Pelalcsanaan tes 

1) Letakkan tangan disisi lilar meja n~enghadap ke stas (pergelangan 

tangall dipinggir meja) sehingga tangan berada di luar meja. 

2) I<ertas karton dipasang arah vertiltal dengan alas tripleks. 

3) 'Tangan menggenggam pensil dalam posisi hiper extensi. 

4) Lalcukan gerakan tleksi, sehingga pensil rnernbuat garis Iengkung 

di karton. 

5 )  Ula~r  lengkungan yang tertera di karton dengnn menggunakan 

bi~siir derajat. 

c. Penilaian 

Di beri 3 kali percobaan, dari 3 Icali percobaan diambil yang terbaik. 



Keberartian ltorelasi ganda ~nenggunal<an uji F sebagai beriltut: 

R = Koetisien korelasi antara variabel X I  dan X2 dengan 
variabel Y 

rxY = Kocfisie~i korelasi antara variabel X dengan variabel Y 

CX = Jumlali data X 

CY = J~lmlah data Y 

EX' = Julnlali data h a d r a t  X 

CY' = J~~rnlal i  data kuadrat Y 

n = J i ~ ~ ~ i l a l i  data (sampel) 

r = I<orelasio~~al 

t = Signitikan korelasi 

F = clistribusi pengujiali untilk korelasi ganda 

K = dernjat kebebasan 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

Pada bagian ini akan disa.jiltan secara deskripsi data daya ledak otot 

lengan, ltelentultan pergelangall tangan dnn ketepatan smash atlet Bulutangkis PB. 

Telkom Padang yang 111erupaltan hasil pengukuran terhadap seluruh subjelt 

penelitian. untuk lebih jelasnya masing-masing data dideskrpsikan sebagai 

berikut: 

1. Daya Lcdalc Otot Lengan 

Dari hasil pengukuran yang dilakukan terhadap sampel atlet bulutangkis 

PB. Telkom Padang diperoleh skor tertinggi 24.4, skor terendah 16,9, darl 

jaralt pengulturan (range) 7, j .  Berdasarltan kelompok data daya ledak otot 

lengan diperoleh nilai rata-rata hitung (nzean) 20,7, nilai tengah (median) 

20,3, nilai sering ~nuncul (mode) 20,3, dan simpangan baku (standard deviasi) 

sebesar 2,17. Untuk lebih jelasnya distribusi data daya ledak otot lengan ini 

dapat dilihat pada tabel di ban.ah ini. 



Tabel 2. Distribusi Frekuensi Data Daya Ledak Otot Legan Atlet 
Bulutangkis PB. Telkom Padang 

Dari tabel di atas rnaka dapat dibuat histogram distribusi seperti di bawah 

ini : 

Daya Ledak Otot Lengan 

Grafik 1. Histogram Daya Ledak Otot Lengan 

Dari tabel dan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dari 25 orang atlet 

yang memiliki daya ledak otot lengan yang berada dalam interval kelas rata- 

rata (19,60 - 20,95) sebanyak 8 orang (32%), interval kelas di atas rata-rata 

sebanyak 10 orang (40%), dan di bawah rata-rata sebanyak 7 orang (28%). 

Hasil ini menunjukkan bahwa yang memiliki kemampuan daya ledak otot 

lengan di atas rata-rata lebih besar dari pada dibawah rata-rata. 



2. Kelentulcan Pergelangan Tnngan 

Dari hasil pengukuran yang dilakukan terhadap sampel atlet bulutangkis 

PB. Telkonl Padang diperoleh skor tertinggi 160, sltor terendah 130, dan jarak 

pengukuran (range) 30. Berdasarkan kelompolt kelentultan pergelangan 

tangan diperoleh nilai rata-rata hitung (mean) 145, nilai tengah (rnediuri) 145, 

nilai sering muncul (mode) 145, dan simpangan baku (standcrrd deviu.ri) 

sebesar 10,SO. Untuk lebih jelasnya distribusi data daya ledak otot lengan ini 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Data Kelentulian Pergelangan tangan 
ntlct Rulutangkis PB. Tellzom Yntlang 

Dari tabel di atas illaka dapat dibuat histogl-an1 distribusi seperti di bawah 

Interval ]<elas 

135 - 138 
139 - 142 
143 - 1-16 
147 - 150 
151 - 154 
155 - 158 
159 - 162 
Jurnlnli 

ini : 

Freltuensi Absolut 

7 
4 
5 
5 

0 
2 
2 

2 5 

Frekuensi Relatif 

28 
16 
20 
2 0 

0 
8 
8 

100 



Kelentukan Pergelangan Tangan 

Grafik 2. Histogram Kelentukan Pergelangan Tangan 

Dari tabel dan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dari 25 orang atlet 

yang memiliki kelentukan pergelangan tangan yang berada dalam interval 

kelas rata-rata (143 - 146) sebanyak 5 orang (20%), interval kelas di atas rata- 

rata sebanyak 9 orang (36%), dan di bawah rata-rata sebanyak I I orang 

(44%). Hasil ini menunjukkan bahwa yang memiliki kemampuan kelentukan 

pergelangan tangan di atas rata-rata lebih kecil dari pada dibawah rata-rata. 

3. Ketepatan Smash 

Dari hasil pengukuran yang dilakukan terhadap sampel atlet bulutangkis 

PB. Telkom Padang diperoleh skor tertinggi 13 skor terendah 7 ,  dan jarak 

pengukuran (range) 6. Berdasarkan kelompok ketepatan smas diperoleh nilai 

rata-rata hitung (mean) 10, nilai tengah (median) 10, nilai sering muncul 

(mode) 10, dan simpangan baku (standard deviasi) sebesar 2,16. Untuk lebih 

jelasnya distribusi data daya ledak otot lengan ini dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 



I Tabel4. Distribusi Frekuensi Data Ketepatan Smash atlet 
Bulutangkis PB. Telkom Padang 

Dari tabel di atas maka dapat dibuat histogram distribusi seperti di bawah 

ini : 

Ketepatan Smas 

Grafik 3. Histogram Ketepatan Smash 

Berdasarkan perhitungan yang tertera pada tabel dapat dilihat bahwa 6 

orang (24%) dari jumlah sarnpel yang memperoleh skor rata-rata dari 

ketepatan smash, di atas rata-rata sebanyak 9 orang (36%), dan di bawah rata- 

rata sebanyak 10 orang (40%). Hasil ini menunjukkan bahwa yang memiliki 

ketepatan smash di atas rata-rata lebih kecil dari pada dibawah rata-rata. 



B. Analisis Data 

Sebelum inelal<ukan pengujian hipotesis tentang hubungan antasa variabel 

bebas dengan variabel terilcat terlebih tlahulu dilakukan uji persyaratali analisis, 

yaitu ~ l j i  nornialitas sebaran data. 

1. Uji PJol-maliti~s Scbirl-nn D;it:i 

EIasil analisis qji normalitas scb2san data inasing-masing vasiabel 

disajikan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 5. Kangkuinnn Uji Normalitas Sebaran Data Dsngan Uji Liliefours 

Tabel di atas menunjukl<an bahwa hasil peng~~~j ian unt~tk pengul<uran 

daya ledak otot lengan (XI)  skor Lo = 0,1? 14 dengan 11 = 25, seclangltan Lrabsl 

pada taraf pengujiaii signifiltan u = 0,05 diperoleh 0,173 yang lebih besar dari 

Lo sehingga disitmpull<an bahwa skor daya Icdak olot ti1ngl;;li bes:lszl dari 

No 

1 

2 

3 

populasi yang berdistribusi normal. (untul< lebil-r jelasnya clapat dililiat pada 

0,1628 dengan n = 25, sedangkan Llabcl pada taraf peng~tjian signifilian u = 

0,05 diperoleh 0,173 yang lebih besar dari Lo sehingga disimpull<an bahwa 

- 
L ,,,a,l 

0.173 

Lo 

0.1314 

---- 
0 . 1 6 2 8 - 1 . 1 7 3  

Vi~riabcl I N T G G q  
I 

Normal 1 
I 

- i  

-- 

Daya ledak ~ t o t  Lengan (XI)  
- 

Kelentukan ~ergelangan ~ a n g a n  (X1) 
Nosma' i 1 Nljsnlal 0.1450 0.1 73 

2 

25 

25 

I<emampuan smnsF~ (Y) 25 



data kelentultan pergelangan tangan berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran). 

Untulc Kemampuan ketepatan smash (Y) skor Lo = 0,1400 dengan n = 

25, sedangltan Ltabel pada taraf pengujian signifikan a = 0,05 diperolel~ 0,173 

yang lebih besar dari Lo sehingga disimpullcan bahwa lcetepatan smash 

berasal dari pupolasi yang berdistribusi normal (untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lanipiran). 

Uji Linenritas Rcgresi 

Untult memenuhi apakah persaniaan regresi bersifat linear atau tidal< 

dilalcukan dengan analisis regresi. 

1. Dnya ledal< otot lengan terhadap Ketepntnn Smcish 

Tabel 6.  Daftar ANAVA Regresi Linear Sederliana 

Berdasarlcan tabel di atas, Itesi~npulan pengolahan data pada tabel di 

dapat Fhitung = 8,06 > Flabel = 4,28 dan Fllitung = 0,95 < Ftabel = 2,91 malta 

hubungan antara X1 dengan Y signifiltan dan regresi Linear berarti. 

Sumber 
Variasi 

Total 
Koefisien (a) 

regresi (bla) 
Sisa 
Tuna cocok 
Galat 

DK 

25 
I 
I 

23 
13 
10 

JK 

2591 
2520.04 

20.1 
52.5 

28.1 1 
, 22.75 

KT 

18.4 
2.28 
2.16 

, 2.3 

Kesimpulan 

Regresi 
Signifikan 
(besarti) 
Regresi 
linear 

Fh 

8.06 

0.95 

ft a=0,05 

4.28 

2.9 1 



2. Kelentultan Pergelangan Tangan terhadap Ketepatan Smnsh 

Tabel 7. Daftar ANAVA Regresi Linear Sederhana 

Berdasarkan tabel di atas, Icesimpulan pengolahan data pada tabel di 

dapat Fhitung = 1 1,8 1 > Flabel = 4,28 dan Fl,ll,,,l, = 0,15 < Flabel = 2,91 malta 

Sumber 
Variasi 

Total 
Koefisien (a) 
regresi (bla) 
Sisa 
Tuna cocok 
Galat 

hubungan antara XI  clengan Y signifiltan dan tegresi linear beratti. 

3. Uji l<eberartinn rcgresi ganda 

Dl< 

25 
I 
I 

23 
5 
18 

Untuk uji lteberartian regresi ganda Fh,[,,,, = 14,9 > Flabel = 3,44 dan 

taraf signifiltansi FI1,,,,,,, = 5,06 > F:;,l,,l = 3,44 malta dapat disimpulltan terdapat 

hubungan secara bersama-sama antara XI dan X2 terhadap Y. Untuk lebih 

jelas lihat lalnpiran. 

C, Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis satu dan dua berdasatlcan tabel Itorelasi yang 

disajiltan di bawah ini. 

1. Uji I-Iipotesis Satu (IContribusi Daya Ledalt Otot Lengsn terhadsp 
Ketepatan Smnslz). 

JK 

2591 
2520.04 

35.14 
35.82 

1.4 
34.4 

Pengolahan data dan analisis dengan menggunalcan korelasi dan 

regresi sederhana. Rumusan Ho berbunyi tidak terdapat llubungan daya ledalt 

KT 

1.56 
0.28 

- 

1.9 

Fh 

11.81 

0.15 

ft a=0,05 

4.28 

2.9 1 

I<esimpulan 

Regresi 
Signifikan 
(berarti) 
Regresi 
linear 



otot lengan dengan ketepatan .mzash clan I-Ia terdapat hubungan daya ledak 

otot lengan dengan ketepatan snzush. Dasar pengambilan keputusan adalah Ho 

ditolak jika tl,iI,,,g> trabel HO diterima jika th i tung  < tfabe-. 

Untuk nleng~iji hipotesis tcrsebut digunakan adalah korelasi dan 

rsgresi sederhana. Berclasarl<an analisis dayn ledak otot lengan dengan 

Ketepatan smash diperoleh koefisien kurelasi r = 0.53 pada tarsf signifikasi a 

= 0,05 dan dk = n - 2 diperoleh tl,i,kl,,z = 3,51 dan t,,,,,~ = 1,71. Hal ini 

menu~ljukan bahwa 1-10 di tolak dnn 14a cli terin~a, berarti hipotesis yang 

diajultan diterima I<ebennrann!;a. Scla~ijutnya untuk mengetahui besarnya 

kontribusi daya ledak otot lengan terhadap ketepatan .~mnsh dicari n~elalui 

koefisien determinasi (r2) = 0,53* x 100% = 28,09%. Unruh isbili jslas lil~at 

lampiran. 

Tabel 8.  Rangltumi.111 Masil Pengujian llipolesis 1 

Selanjutnya hubungan fungsional variabel antar variabel yang mana 

skor pada suatu variabel dapat diguliakan untuk memprediksi skor variabel 

lainnya di lakul<an analisis regresi sederhana. Dari hasil persamaan rsgresi ?= 

-0,74 + 0,52 X I .  Untul< lebih jelas perhitungannya lihat lampiran. 

Korelasi 

X I  -Y 

N 

25 

D a y  Lednlc Otot Lengan terhndap Ketepntan Sitiris11 

Tllililllg 

3,51 

T l a b c l  

1,71 

1-1 a 

Diterima 



2. Uji Hipotesis Satu (Kelentukan Yergelangan 'Tangan Terhadap 
Ketepatan Smnsh). 

Pengolahan data dan analisis dengan menggunakan korelasi dan 

regresi sederhana. Rumusan Ho berbunyi tidal< terclapat hubungan kelentukan 

pergelangan tangan dengan ketepatan smash dan Ha terdapat hubungan 

kelentukan pergelangan tangan dengan ketepatan smush. Dasar pengan~bilan 

keputusan adalah H o  ditolak jika t~, ,~, , ,~,> ttabel HO diterima jika t ~ , , ~ , , , , ~  < tl,b,l 

~ n t b k  menguji hipotesis tersebut digunakan adalah korelasi dan 

regresi sederhana. Berdasarlca~i analisis kelentulcan pergelangan tangail 

dengan Ketepatan sntos diperoleh koefisien Lorelasi r = 0.70 pada taraf 

signifikasia = 0,05 dan dk = n - 2 diperoleh tllilLlng= 4,73 dan tl,bCl = 1,71. Hal 

ini menunjulcan bahwa 1-10 di tolak dan Ha di terima, berarti hipotesis yang 

dia.jukan diterima lcebenarannya. Selan.iutnya untuk mengetahui besarnya 

kontribusi kelentukan pergelangan tangan terhadap ketepatan sn~ush dicnri 

melalui koefisien determinasi (r2) = 0,702 x 100% = 49% Untuk lebih jelas 

l i l~at  lampiran. 

Tabel 9 .  Rangkumag Hnsil Pengujian hipotcsis 2 

Korelasi 

Xz -  Y 

N 

2 5 

I<elentul<an Pergelangan tangan terhadap Ketepatan Snicrsl~ 

1-1 a 

Diterinla 

T~lit,,,,~ 

4 7 3  

T i : l b c ~  

1,71 



Selanjutnya hubungan fi~ngsional variabel antar variabel yang mana 

skor pada suatu variabel dapat digunakan untult memprediksi skor variabel 

lainnya di lakukan analisis regresi sederhana. Dari hasil persilmaan regresi Y= 

-10,04 + 0,14 X I .  Untulc lebili jelas perhitungannya lihat lampiran. 

3. Daya Ledak Otot Lcngan dnn Kelcntul<an Pergelangan T a ~ ~ g i ~ n  
secara Bersnma-sama atla Memberikan Korelasi Signifilia11 terhadap 
Kctepatan Sntrrslt. 

Pengolahan data dan analisis dengan n~en'ggu~laltan ltorelasi dan 

regresi tunggal d a ~ i  ganda. Rumusan Mo'berbunyi tidak terdapat hubungan 

daya- ledak otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan secara bersama- 

sama terhadap ketepatan s~~znsh dan Ha terdapat hiibungan daya ledak otot 

lengan dan kelentultan pergelangan tangan sccara bersan~a~salna l e rhad~p  
- ,  

ketepatan snzush. Dasar penganlbilan keputusan adalah Ho ditolak jika tl,,,,,,,, ;. 

ttabel HO diterima jilts tl,i,,,,,, < t,;,b,l 

Untult menguji hipotesis tersebut digunaltan adalah korelasi dan 

regresi tunggal dan ganda. Berdasarkan analisis daya ledak otot le~igan dan 

Itelentultan pergelangan tangan dengan ltetepatan snmsh diperoleh Itoefisien 
. . 

ltorelasi R = 0,56 pada taraf signifil;asi a = O,C5 clan dk = 11 - 2 cliperoleh 

Fl,i,,l,lcg= 5,06 dan F,,I,,I = 3,44. Hal ini menunjckar! bahwa Mo di to!al< dan I-Ia 

di terima, berarti hipotesis yang diajukan diterima Itebenarannya. Selanjutnya 

untult mengetahui besarnya Icontribusi daya ledalt otot lengan dan Itelentukan 

pergelangan tangan secara bersama-sama terhadap Itetepatan snzash dicari 



melalui koefisien determinasi (R*) = 0 , 5 6 ~  x 100% = 3 1,36%. Untuk lebih 

jelas lihat lampiran. 

Tabel 10. Rangkuman Hasil Pengujian hipotesis 3 

Selanjutnya hubungan fungsional variabel antar variabel yang mana 

Korelasi 

X I X Z - Y  

skor pada suatu variabel dapat digunakan untuk memprediksi skor variabel 

lainnya di laltukan analisis regresi ganda. Dari hasil persamaan regresi ?= - 

N 

25 

13,18 + 0,29 X1 + 0,12 X2. Untulc lebih jelas perhitungannya lihat lampiran. 

D. Pembahasan 

Daya Ledak Otot Lengan dan I<elentul<an Pergelangan 
Tangan Secara bersama-sama terhadap Ketepatan 

Smash 

1. Uji hipotesis dua (Uji I<orelasi Daya Ledalc Otot Lengan terhadap 
Ketepatan Snzasli Atlet Bulutangl<is). 

Fhitlrng 

0,56 

Hasil analisis menunjukltan bahwa daya ledak otot lerigan ( X l )  

memiliki hubungan yang signifilcan serta memberikan kotribusi terhadap 

F t a b e i  

3,44 

ketepatan smash dalam bulutangkis. Berdasarkan kekuatan hubungan kedua 

variabel, nlaka nilai persamaan regresi dnpat digambarkan sebagai beriltut ?= 

-0,74 + 0,52 X I ,  dengan tllitu,lg= 3,5 1 dan t,,b,l= 1,7 1 dengan u = 0,05 dan dl< = 

n - 2, di peroleh nilai ttabel = 1,71, yaitu dari 1 - u atau 0,95 sebagai dl< 

pe~nbilang dan n - 2 (23) sebagai penyebut. Dengan deniiltian hipotesis kesja 

yang diajultan (Ha) dapat diterima. Selanjutnya diperoleh nilai deterrninasi 

Ha 

diterima 



(r) sebesar 0,51 . Artinya bahwa komponen daya ledak otot lengan sebagai 

independent variabel dapat menerangkan variabilitas (Iiontribusi) sebesar 

28,09% terhadap dependent variabel yaitu ketepatan sniash dalam permainan 

bulutangkis, sedangkan sisanj~a diterangkan oleh variabel lain. 

Berdasarlian liasil analisis dan pengujian Iiipotesis 1 ternyata hipotesis 

kerja yang dia j~~l ian  dalani penelitian ini dapat diterima. Berarti terdapat 

kontribusi signifiltan antara daya ledak otot lengan terhadap ketepatan smas. 

Harsono (1993:28) "Daya ledalt adalali keniampuan sebuah otot atau 

segerombolan otot untuk mengatasi ta l~anan beban (lcekuatan) dengaii 

kecepatan tinggi dalani satu geraltan yang utnh". Pendapat lain dikeniukan 

oleh Sajoto (1988:8) dalam bulcunya niengatalcan bahwa "daya ledalt atau 

explosive power ad'alah kemampuan otot atau sekelon~poli otot seseorang ~1nt11li 

dapat mempergunalcan Iceleuatan maltsimum yang dikerahkan dala~n waktu yang 

sependek-pendehiya". Untuk niemberik'an momentum yang paling baik pada 

, . 

tubuh atau objek malta tenaga otol yang kuat harus diterapltan dalam waktu 

yang sangat singliat. 

Daya ledak mempunyai peranan penting dalani permainan 

bulutangltis, elemen kondisi ini merupal<an ltomponen pang menentukan 

I 
dalam teknik pukulan s n m h  karena srnnih ~nerupakan pulculan yang 

diarahkan ke bawah dan dilaltukan dengan tenaga dan kecepatan penul~.  Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Grice (2007:85) yaitu "semakin tajaln sudut 



yang anda buat, semaltin sediltit waktu yang dimililti lawan untuk bereaksi, 

selain itu semakin alturat srnush anda, semaltin luas lapangan yang harus 

ditutupi lawan anda". Hal ini berarti bahawa bailtnya daya ledak otot lengan 

seseorang malta tingltat Iteberhasilan mematiltan .~h~lttlecoclc untuk 

memperoleh angka melalui ketepatan smash semaltin besar. Jadi seandainya 

daya ledak otot lengan rendah malta Itetepatan smn.~juga akan semakin rendah 

pula, sebaliknya semakin tinggi daya ledalt o tot  lengan sernakin tinggi pula 

ketepatan smash. Dari pentlapat di atas dan sehubungan dengan hipotesi 1 

penelitian ini dapat disimpulltan bahwa daya lednlc otot lengan tnemberiltan 

kontribusi yang sangat berarti teihatiap Icetepatnn smash atlet bulutangltis. 

2. Uji llipotesis dua (Uji Korelasi Kelentulian Pergelangrn Tangrn 
Terhadap Ketepatan Jumping Sntnslt). 

Hasil analisis menunjukltan bahwa kelentukan pergelangan tangan 

(X2) memililti hubungan yang signifikan serta memberikan kotribusi terhadap 

Itetepatan smasl.2 dalam bulutangltis. Berdasarkan ltekuatan hubungan ltedua 

variabel, maka nilai persamaan regresi dapat digambarkan sebagai berikut ? = 

-1 0,04 + 0,14 X2 dengan thi,L,,,g = 4,73 dan t,,b,l= 1,7 1 dengan u = 0,05 dan dl< 
. . 

= n - 2, di peroleh nilai t,;,bCl = 1,71; yaitu dari I - a. atau 0 ,9j  sebagai dk 

pembilang dan n - 2 (23) sebagai penyebut. Dengan demil<ian hipotesis kesja 

yang diajukan (Ha) dapat diterima. Selanjutnya cliperoleh nilai determinasi 

(r) sebesar 0,70 . Artinya bahwa Iiomponen daya ledak otot lengan sebagai 

independent variabel dapat menerangkan variabilitas (kontribusi) sebesar 49% 



terhadap dependent variabel yaitu ketepatan snlcrs dalam permainan 

bulutangltis, sedangltan sisanya diterangkan oleh variabel lain. Kelentuknn 

merupakan sebuah Icondisi otot dan jaringan iltatnya yang berkontribusi 

meregangkan tubuli. Senialtin bail< Itelentultan seseorang maka akan 

menglieniat energi dnla~n melakukan geraltan. Apnbila scorang pemain 

bulutangltis memiliki l<elentul<an yang bail<, malta saat melal<ukan .smc/sh 

peniain akan lebih mudali nlengarahltan bola kearali yang diinginltan dan 

dapat mefnbantu ltualitas permainan dalam barmain, altibatnya lawan aknn 

lcesulitan untulc mengantisipasi .~1~uttlccock yang datang kepadanya. 

ICelentukan tergantutlg pacla ruang gel-ali persendinn dan otot-otor. 

kelentukan merupakan Icetepatan otot meregang dengan ruang gerak yang 

jauh tanpa menimbulltan rasa sakit. Harsono (200 1 : 16) niengeniultaltan 
, . . .  . 

bahwa: "ada beberapa metode latiha11 peiegangan yang dipakni unt~lk 
. . 

mengernbangkan kelentukan ?iitu: 1) beregangan dinamis, 2) prregn~g;tn 

. . 

statis, 3) peregangan pasif, 3) peregangan PNF atau peragangan kontraksi- 

relaksasi". 

Latilian fleksibilitas hasus mendapat porsi yang cukup. Orang yang 

kurang lentur rentan niengala~ni cedera di bagian otot dan daernli persendian. 

Di samping itu, gerakannya cenderung kaku seliingga banyak menggunaltan 

energi, l<ul-ang harmonis, Iturang rileits, dan tidalt efisien. seliingga tidal< akan 

mendapatkan kualitas sn~nsh yang bail<. Latilian-latilian peregangan dengan 



kualitas gerakan yang benar memacu komponen otot dan persenclian 

mengalami peregangan yang optimal. Oleh karena itu, fleksibilitas ini h a r ~ ~ s  

dilatih dengan tekun dan sistematis. 

Kelentultan pergelangan tangan sangat dibutuhltan dalam I<eluas:~n 

arah dari ~huttlecock dalalii ~n~c/.c.h. semaltiii bagus kelet~tultan pergelangnn 

tangan seoarang pemain bulutangltis, makin besar peluang ketepatan snlcish 

dalam mengarahkan sht~/tlecock Ice daerali terleniah dari lawan. Selain itu 

kelentukan pergelangan tangan juga mempengaruhi tingltat Itetajaman dnn 

kerasnya sm'ash yang dihasilltan. Hal ini diperjelas oleh Sugiarto (1993:GO) 

niengatakan "pultulan .mla.ch memerlukan suatu koordinasi gerakan yang 
. . .  

terpadu dan berakhir pada lecutan pergeraltan tangan untult mclepasl;an 

pultulan snzash ayunan arah seperti yang dikehendalti pemain". 

3. Uji hipotesis tiga (Uji I<orelnsi Day2 L c d ~ I ~  Otot Tungkai D31i 

Kelentultan Pergelangan Tangan Secara Dersama-Sama Terl~adill) 
Icetepatan Jumping Snlnsli) 

Dari hasil nnalisis clan pengolahan antara variabel ciaya ledalt otot 

lengan (XI)  dan kelentukan pergelangan tangan (Xz) terliadap Iistepaian .~.~i~c.i.vli 

(Y). Analisis data liasilnya adalah bailt secara sendiri-disi antara ( X I )  densan (Yj  

dan (X2) dengan (Y), maupun secara bersamaan antara ketiga variabel 
. , 

meniiliki liubungan yang signifikan. 

Berdasarkan hnsil analisis bersarna ketiga variabel cii atas, rnalta nilai 

persamaan regresi dapat diganibarkan sebagai berikut : k' = -13,18 + 0 2 9  XI 



+ 0,12 X2, dengan tllitllng 5,06 > ttabel 3,44. Dengan demikian hipotesis kerja 

yang diajultan (Ha) dapat diterima. Selanjutnya diperoleh nilai determinasi 

(R) sebesar 0.75. Artinya bahwa komponen daya ledalt otot lengan dan 

Itelentukan pergelangan tangan secara bersama-sarna sebagai independent vsu-iabel 

dapat menerangltan variabilitas (Itontribusi) sebesar 3 1,36% terhadap dependent 

vaiiabel, sedangltan sisanya diterangkan oleh vxiabel lain. Hasil analisis dapat 

dilihat pada lampiran. 

Berdasarkan hasil analisis data terlihat kelentultan pergelangan tangan 

memberiltan kontribusi yang berarti, dapat dilihat dari i-*..-.,.. . . . . . . . . - .X2 = 0:70 . Ini 

menegasltan bal~wa untuk memperoleh ketepatan srnash yang rnaksimal 

dibutuhkan Itelentultan pergelangan tangan yang bailt. Dengan adanya 

Itelentultan pergelangan tangan yang baik, penlain dapat mengarahkan target 

smash dengan mudah, dengan demikian tingkat akurasi sinush altan men.jadi 

baik. Selain itu dengan adanya Icelentukan pergelangan tangan yang bail< 

maka pemain alcan mudah melakultan silznsh silang yang sulit untuk 

dikembaliltan ole11 lawan. Hal ini dipertegas ole11 Syafrudin (1999:58) 

menjelasltan bahwa "kelentukan salah satu unsur ltondisi fisik yang 

menentukan dalam niempelajari Iteterampilan-lteteranipilan gerakan, 

mencegah cedera dan mengembangkan Itemanipuan keltuatan, kecepatan, 

daya tahan dan Icoordinasi". 



Berdasarltan hasil analisis data terlihat daya ledak otot lengan juga 

memberikan Itontribusi yang berasti, dapat dilihat dasi I.?:: ,,,,XI = 0.53. Ini 

menegaskan faktor daya ledak otot lengan juga mz~nberiltan sumbangan 

terhadap Itetepatan snza.sh yaitu sebesar 28,09%. Hal ini n~en~bitktikan bahwa 

untuk menghasilkan Iietepatan  mash yang baili dibu~uhkan daya ledak otot 

lengan. Dengan adanya daya ledalt otot lengan yang baili maka pemain dapat 

melakukan pukulan 'dengan keras dan cepat pada saat melaki~kan pbkulai~ 

. . 
srnas' dan dapit merighasilkan pukulan' s11~cr.sh yang Icuat, cepat dan tajali~. 

Apabila daya ledak otot lengan rendah maka shi/tleclock aka11 lambat 

menyebrang net, karena pultulan smash merupaltan pultulan yang kuat. cepat 

dan ta-jam dengan tujuan unruk mematiltan .shl~trlecock di daerah lan.an. Grice 

(2007: 87) berpendapat bahwa "senlakin tajam sudut yang ancla buat. semakin 

sedikit waktu yang dirni~iki lawan untuk bcreaksi, selain i tu  semakin akuin! 

smash anda, semakin luas lapangan yang liarus ditutupi lawan anda" 

Berdasarltan hasil perhitungan Itorelasi ganda u j i  F. di dapat Fl,,,,,,,, 

(5,06) > nilai F,,I,,I (3,44) diperoleh dengan menggunaiian rumus [ N - K - 1 ] 

25 - 2 - 1 = 22 pada a = 0,05. Ini menunjulikan bahwa daya ledak otot 

lengan clan Itelentukan pergelangan tangan secara bersama-sama meimberikan 

kontribusi yang berarti terhadap 1;etepatan sn7cr.c.h atlet bulutangkis PB. 

Telko~n Padang sebesar 3 1,36%. 



Melihat besarnya sunibangan daya ledak otot lengan dan Icelentukan 

pergelangan tangan terhadap ketepatan smash. Grice berpendapat (2007: 85) 

"semakin tajam sudut yang anda buat, semakin sedikit waktu yang dimiliki 

lawan untulc bereaksi, selain itu sernakin akurat sn?aslz anda, senialcin luas 

lapangan jrang liarus ditutupi lawan anda". Latihan daya leclak otot lengan dan 

lcelentul\an pergelangan liarus juga dipe!-hatiltan dalam meningkatlcan 

ketepatan smash. Kemudian dalam menibuat program latilian seorang pelatih 

dituntut untulc dapat merencanalcan sebuali psograrn latilian baik itu jangka 

pendelc atailpun jangka panjang, agar waktu unti~k latilian daya ledak otot 

lengan dan lcelentukan pergelangan tangan serta smc~sl~ harus di perbanj.ak 

dan betul-betul harus diawasi, mengingat falttor-falctor tersebut saling 

berhubungan untulc niencapai prestasi secasa maksimal, karena dalani 

permaianan bulutanglcis yang baik tanpa di tunjang dengan kemampuan 

smash yang bailc malta permainan tidal; akan clapat terlalcsana dengan sultses, 

ha1 ini dapat dilihat di lapangan bahwa salah satu teknilc untuk niematikan 

shuttlecock di daerali lawan adalali dengan menggunalcan .rrnn.~l~. 

Berdasarkan peiiibaliasan tli atas dapnt clisirnl~ull;~~n bali\i,a di dalniii 

permainan bululangkis banyalc falc~or yang harus dipeshatikan c~ntuk meiicapai 

prestasi yang nialcsimal, salah satu faletor yang berpengaruli besar dalam 

mematilean sh~/tllccock didaerah la~van adalnli daya ledak otot tunglcai dan 

kelentul<an pergelangan tangan. Faktor-faletor tersebut men~punyai hubungan 



yang signifikan. Dapat dipastikan seorang pemain yang memililii l<emampuan 

smash yang baik tentu di dukung oleh daya ledak otot lengan dan kelentukan 

pergelangan tangan yang baik pula. Untul< itu seorang pelatih dalam 

memberikan latilian harus n~engoptimallian latihan daya ledak otot lengan, 

kelentultan pergelangan tangan dan ketepatan sti~ash dalam mencapai prestasi 



BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis malta dapat ditarik 

kesimpulan sebagai beriltut: 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara daya ledak otot lengan dengan 

Ketepatan s~nush di mana diperoleh ltoefisien Itorelasi r = 0153 pada taraf 

signifikasi u = 0,05 dan dk = n - 2 diperoleh ti,,[,,,, = 3,5 1 dan ttabel = 1 ,7 1 .  Hal 

' ini menunjukan bahwa Ho di tolalt dan Ha di terin~a, berarti hipotesis yang 

diajultan diterilna Itebenarannya. Selanjutnya untult mengetahui Itontribusi 

yang diberiltannya dihitunglah formula kontribusi = rZ x 100% di dapat 

kontribusi daya ledalt otot tungkai sebesnr 28,09% d3n selebil~nya di tentukan 

oleh falttor lain. 

2. Terdapat hubungan yang signifiltan antara kelentukan pergelangan tangan 

dengan Ketepatan smash diperoleh Itoefisien korelasi r = 0.70 pada taraf 

signifiltasi a = 0,05 dan dl< = 11 - 2 diperoleh tl,;,,,,, = 4,73 dan t tabe[  = 1,71. Hal 

ini menunjultan bahwa Ho di tolak (Ian Ha di terima, berarti hipotesis yang 

diajukan diterima kebenarannya. Selanjutnya untult mengetahui kontribusi 

yang diberiltannya dihitunglah formula Itontribusi = r2 x 100% di dapat 

Itontl-ibusi kelentukan sebesar 49% dan selebihnya di tentukan oleh falctor 

lain. 



3. Terdapat hubungan yang signifikan antara daya ledak otot lengan dan 

kelentukan pergelangan tangan derlgan ketepatan smash diperoleh koefisien 

Itorelasi R = 0,56 pada taraf signifiltasi a = 0,05 dan dk = n - 2 diperoleh 

Fll i tung= 5,06 dan Flabel = 3,44. Hal ini menunjukan bahwa Ho di tolak dan Ha 

di terima, berarti hipotesis yang diajultan diterima Itebenarannya. Selanjutnya 

untult niengetahui Icontribusi yang diberilcannya secara bersania-sama 

digunaltanlah formula ltontribusi = r2 x 100% sehingga I<ontribusinya yang 

diberilcannya sebesar 3 1,36%. 

B. Saran 

Berdasarlcan Icesimpulan dari hasil penelitian di atas, malta penulis 

mengemultalcan beberapa saran yang akan dapat membantu dan mengatasi 

masnlah yang d i t e ~ i ~ ~ ~ i  da la~n  melatih dan meningltatlcan lcetepatan smash serta 

daya ledalc otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan untult mencapai 

prestasi bulutangltis dimasa yang alcan datang diantaranya: 

1. Kepada atlet bulutangkis PB. Telkom Padang agar dapat meningkatlcan daya 

ledalc otot lengan dan Icelentukan pergelangan tangan guna mendapatltan 

pultulan Icetepatan smash yang lebih bail<. 

2. Bagi pelatili PB. Tel1;om agar n~eniperliatiltaii dan memberikan latihan daya 

leclalc otot lengan dan kelentultan pergelangan tangan agar mendapatltan 

ketepatan snyash yang bail<. 



3. Diharapkan kepada pelatih agar dapat membuat program latilmn untuk 

meningltatkan daya ledak otot lengan dan kelentulcan pergelilngan tangan. 

4. Kepada peneliti lain, agar melanjutkan penelitian ini dengan veriabel lain. 
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DATA MENTAH 



UJI 

A. Uji Persyaratan ANAVA 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan U.ji 

Lilliefors. Hasil uji normalitas daya ledak otot lengan, kelentukan pergelangan 

tangan dan ketepatan smas secara berturut-turut dapat dilihat pada tabel-tabel 

berikut : 

Tabel Hasil Uji Normalitas Data Dayil Ledalc Otot Lcngi~n (XI) 

Lo = 0.1314 

Ltabel = 0.1 73 



Keterangan : 

N = 25 
Rerata (X) = 20,7 
S = 2,17 

Dari tabel di atas, diperoleh nilai Lo = 0.1314 dengan n = 25 dan taraf signifikansi a 

= 0.05 dari daftar nilai L untulc Uji Lilliefors didapat Ltabcl = 0,173 dengan demikian 

berarti Ho diterima, Icarena Lo lebih 1;ecil dari Llabel (0.1322 < 0.173) 

Kesimpulan : Data berdistribusi normal 



6 5 

Tabel Hasil Uji Normalitas Data Kelentukan Pergelangan Tangan (X2) 

Dari tabel cli atas, diperoleh nilai Lo - 0.1628 dengan n = 25 dan taraf signifilcansi c.r 

= 0.05 dari daftar nilai L untulc U.ji Lilliefors didapat Ltabcl = 0,173 dengan demikian 

berarti Ho diterirna, lcarena Lo lebih Icecil dari Ltabel (0.1628 < 0.173) 

Kesimpulan : Data berdistribusi normal 



Tabel Hasil Uji Nornialitas Data Ketepatan Smas (X2) 

Lo = 0.1400 

Ltabel = 0.1 73 

Keterangan : 

N = 25 

Rerata ( X  ) = 10,O 
S = 2.16 

Dari tabel di atas, diperoleh nilai Lo = 0.1400 dengan n = 25 dan taraf signifikansi u 

= 0.05 dari daftar nilai L untulc Uji Lilliefors didapat Ltrbel = 0,173 dengall demikian 

berarti Ho diterima, ];arena Lo lebih kecil dari Ltnbel (0.1400 < 0.173) 

Kesimpulan : Data berdistribusi norma 



2. UJI REGRESI 

a. REGRESI TUNGGAL 

Penelitian ini melakukan dua uji regresi linear, yaitu uji regresi data 

antara daya ledak otot lengan dengan ketepatan smas (antara X I  dan Y), 

ltedua antara Itelentul<an pergelangan tangan dengan ketepatan smas (X2, 

dan Y). 

I )  Uji regresi antara daya ledak otot lengan dengan ltetepatan smas (XI  

dan Y) 

I<oordinasi Daya Ledalt Otot lengan Menlberikan Kontribusi yang 

Berarti Terhadap Ketepatan Smash 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

Daya Ledak Otot 
Lengan 

X 1 

19.3 

19.6 

21.8 

21.8 

18.1 

22.5 

20.3 

20.8 

18.1 

18.4 

20.3 

21.2 

18.1 

24.4 

22.4 

23.3 

20.3 

17.4 

20.0 

20.1 

22.8 

16.9 

Ketepatan Smash 

Y 

9 

8 

11 

9 

10 

13 

12 

10 

9 

9 

10 

13 

12 

13 

10 

11 

8 

7 

7 

10 

11 

9 

x12 

372.49 

384.16 

475.24 

475.24 

327.61 

506.25 

412.09 

432.64 

327.61 

338.56 

412.09 

449.44 

327.61 

595.36 

501.76 

542.89 

412.09 

302.76 

4 00 

404.01 

519.84 

285.61 

Y 

81  

64 

121 

81 

100 

169 

144 

100 

81 

8 1 

100 

169 

144 

169 

100 

121 

64 

49 

4 9 

100 

121 

81 

x1y 

173.7 

156.8 

239.8 

196.2 

181 

292.5 

243.6 

208 

162.9 

165.6 

203 

275.6 

217.2 

317.2 

224 

256.3 

162.4 

121.8 

140 

201 

250.8 

152.1 



(CY) (Cx2) - (CX) (CXY) 
Konstanta Regresi (a) = 

nC,Y2 - 

(251)(10600) - (513)(5189) 
(a) = = -0,74 25(10600) - (513)2 - . .  

7lCXY - ( C X ) ( C Y )  
Koefisien regresi (b) = 

nCX2 - 



Uji Linearitas 

Koordinasi Daya Ledak Otot Tungkai (XI) dengan Ketepatan Smash (Y) 

Besaran-besaran Jumlah Kuadrat yang diperlukan dalam pengujian Linearitas 

dan Keberartian Regresi $' = a + bX3 

J K  (T) = C Y 2  = 2591 

(CY) J K  (a) = - 
n 

JI< (S) = ) I<  (T) - JK (a) - Jl< (b/a) = 2591 - 2520,04 - 20,l = 50,86 

Pel-hitungan Jumlah I<uadl-at Galat 

jI< (TC) = JK(S) - Jl{(G) = 52,s - 27,4 = 2 5 , l  

Daya Ledak 
Otot Lengan 

ow 
16.9 

17.4 

18.1 

18.4 

19.3 

19.6 

20.0 - 
20.1 

20.3 

20.8 

21.2 

21.8 

22.4 

22.5 

22.8 

Kelompok 

1 

2 

3 

4 

ni 

1 

1 

3 

1 

' 0 
I 
I 

I 

(~yi)'/ni 

81 

49 

420.25 

81 - 
5 I 1  

1 

I 1yi2 - I 

iIui,2,ni 1 , 
0 

0 

4.75 

- 
0 

t y i 2  

8 1 

49 

425 

81 

9 

Ketepatan Smash (Y) 

81  1 81 

9 

7 

10 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

1 

1 

4 

1 

2 

8 

7 

10 

12 

10 

1 1 3  

9 

64 

49 

100 

408 

100 

2 50 

10 

9 

12 

12 

13 

14 

15 

202 - 
10, 

169 

121 

9 

10 

0 

4 9 
-, 

100 5g*-zi 0 

I 
-f 

I 
1 

I 

400 

100 

242 

200 

100 

169 

121 

2 

1 

1 

1 

8 8 

8 

2 

0 

0 

0 

11 

10 

13 

11 

10 



J l <  (s) = Jumlah h a d r a t  Sisa 
JK (TC) = Jumlah Kuadrat Tuna Cocolc 

('4 = Jumlah Kuadrat Galat 
J K  (a) = Jumlah I<uadrat Koefisien (a) 
J K (b/a) = Jumlah Kuadrat Regresi (b/a) 

23.1 

23.3 

24.4 

Daftar ANAVA Kegresi Linear Sederhana P = a + bX;! 

16 

17 

18 

Daftar ANAVA Regresi Linear Sederhana P = 4,07 + 1,16 X i  

1 

1 

1 

2 2 

i 

Sumber 
Variasi 

Total 
Koefisien - (a) 
regresi (bla) 

Sisa 

Tuna cocok 

Kesimpulan berdasarl<an Tabel di a tas  untuk uji linearitas diperoleh oleh Fl,it,,,,, 

(0,95)- < -Ftabcl (2 ,9 l ) .ar t inya va.riabel daya ledak otot  lengan.(Xl) berhubungan 
secara linear dengan ketepatan smash (Y) 

Sumber 
Variasi 

Total 
Koefisien (a) 
regresi (bla) 
Sisa 
Tuna cocok 
Galat 

11 

11 

13 

Galat 

DK 

N 
I 

I 

N-2 

K-2 

DK 

2 5 
I 
J 

2 3 
13 

10 

! 

N-K 

JK 

1y2  
JK (a) 

JK (bla) 

JK(S) 
JK (TC) 

Jumlah Kuadrat Galat  

JK 

2591 
2520.04 

20.1 
52.5 
28.11 

22.75 - 

JK(G) 

KT 

z y 2  
JK(a) 

s2reg = J K(b1a) 

s2,, = JK(S)/n-2 

s~~~ = JK(TC)/k-2 

0 

0 

1 0 - --- 

-. - 

121 

121 

169 

F 
I 

sireg ; JK(b1a; 
s2reg ; JK(S)/n-2 

s2-rC ; JK(TC)/k-2 

22.75 

121 

121 

169 

s 2 ~  = JK(G)/n-k 

Kesimpulan 

Regresi - -- 
Signifikan 
(berarti) 

B r e s i  

linear 

KT 

- 

18.4 
2.28 
2.16 

2.3 

s2, ; JK(G)/n-k I 

Fh 

I 8.06 

0.95 

ft a=0,05 

4.28 

2.91 



Untuk uji keberartian regresi diperoleh Fl,itung (8,06) > Ftabe l  (4,281 artinya daya 
ledak otot lengan memberiltan ltontribusi yang berarti terhadap ketepatan 
smash. 

2) Uji regresi antara kelsntukan pergelangan tangan dengan ketepatan smas 

(X2 dan Y) 

Koordinasi Kelentukan Pergelangan Tangan Memberikan Kontribusi yang 

Berarti Terhadap Ketepatan Smash 

1 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2 0 

2 1 

22 

23 

2 4 

2 5 

x2y 

1215 

1040 

1595 

1350 

1550 

1950 

1740 

1450 

1260 

1170 

1350 

2015 

1800 

2080 

1400 

1540 -- 
1120 

945 

945 

1450 

1650 

1215 

1760 

1305 

1500 

36395 

Kelentukan 

X 2 

135 

130 

145 

150 

155 

150 

145 

145 

140 

130 

135 

155 

150 

160 

140 

140 

140 

135 

135 

145 

150 

135 

160 

145 

150 

3600 

Ketepatan Smash 

Y 

9 

8 

11 

9 

10 

13 a 

12 

10 

9 

9 

10 

13 

1 2  

13 

10 

11 

8 

7 

7 

10 

11 

9 

11 

9 

10 

251 

X: 

18225 

16900 

21025 

22500 

24025 

22500 

21025 

21025 

19600 

16900 

18225 

24025 

22500 

25600 

19600 

19600 

19600 

18225 

18225 

21025 

22500 

18225 

25600 

21025 

22500 

520200 

y2 

81 

64 

121 

81 

100 

169 

144 

100 

8 1 

8 1 

100 

169 

144 

' 169 

100 

121 

64 

49 

4 9 

100 

121 

8 1 

121 

81 

100 

2591 



( C Y )  ( E X ' )  - ( E X )  ( C X Y )  
Konstanta Regresi (a) = 

n C X  - 

n Z X Y  - ( C X ) ( C Y )  
Koefisien regresi (b) = 

n C X 2  - (EX) '  



Uji Linearitas 

Koordinasi kelentultan pergelangan tangan (XI) dengan Ketepatan Smash (Y) 

Besaran-besaran Jumlah Icuadrat yang diperlultan dalam pengujian Linearitas 

dan Iceberartian Regresi $' = a + bX2 

JK (T) = CY2  = 2591 

(CY) JK (a) = - 
n 

J K  (S) = JI< (T) - JK (a) - JK (b/a) = 2591 - 2520,04 - 35,14 

Perhitungan Jumlah Kuadrat Galat 
. . 

J K  (TC) = JI((S) - Jl((G) = 35,82 - 34,4 = 1,4 

Kelentukan 
Pergelangan 
Tangan (X2) 

130 

135 

140 

145 

150 

155 

160 

Keterangan: 

. ~ 

= Jumlah I<uadrat Sisa 
= Jumlah Kuadrat Tuna Cocol< 
= Jumlah Kuadrat  Calat 

I(elompok 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ni 

2 

5 

4 

5 

5 

2 

2 

2 5 

( t ~ i ) ' / n i  

144.5 

352.8 

1yiZ 

145 

3 60 

366 

546 

615 

2 69 

2 90 

Ketepatan Smash (Y) 
1yi2 - 

1 ( t ~ i ) ' / n i  
-- 

0.5 

7.2 

8 

9 

11 

9 

10 

13 

Jumlah Kuadrat Galat 

9 

10 

12 

13 

13 

11 

361 1 5 
I 

540.8 I 5 2 

605 

264.5 

288 

9 1 0 7 7 9  

11 

10 

12 
- 

10 

4.5 

2 

34.4 

8 

10 

11 

9 

10 



JK (a) = Jumlah Kuadrat  Koefisien (a) 
]I< @/a> = Jumlah Kuadrat  Regresi (b/a) 

Daftar ANAVA Regresi Linear Sederhana P = a + bX;! 

Daftar ANAVA Regresi Linear Scderhana ? = -10,04 + 0,14 Xz 

Sumber 
Variasi 

Total 
Koefisien (a) 
regresi (bla) 

Sisa 

Tuna cocok 

Galat 

Kesirnpulan berdasarkan Tahel di a tas  untuk uji l ineari tas diperoleh oleh FI,,,,,,,, 
(0,151) < Ftabel (2,91) artinya variabel lielentulian pergelangan tangan ( X I )  
berhubungan secara linear dengan lcetepatan smash (Y) . 

Untulz uji Iieberartian regresi diperoleh Fhit,ng (11,81) > Ftabel (4,28) artinya 
I<elentulian pergelangan tangan memberilian kontribusi yang berart i  te rhadap 
Icetepatan smash.  

DK 

N 
I 
I 

N-2 

K-2 

N-K 

Sumber I 

, Variasi I O K .  

-- 

JK 

1 y 2  
JK (a) 

JK (bla) 

JK(S) 
JK (TC) 

J K(G) 

J K  

2591 
2520.04 

35:14 
35.82 

1.4 
34.4 

Total 
Kcefisien (a) 
regresi (bla) 
Sisa , 

Tuna cocok 
Galat 

25 
1 
I 

2,3 
5 
18 

KT 

: KT ~ 

18.4 
1.56 
0.28 
1.9 

1 y 2  
JK(a) 

s~~~~ =J K(b/a) 

s2,, = J K(S)/n-2 

S ~ T C  = JK(TC)lk-2 

S*G = JK(G)/n-k 

s~,,~ ; JK(b1a) 
s2wg ; JK(S)/n-2 

I S2 TC ; JK(TC)/k-2 
sZG ; J K ( G ) / ~ - ~  

-: 

Fh ft a=0,05 I Kesirnpulan I 
-~ 

11.81 

0.15 

-.--I - 1 
, 4.28 

2.91 

7 Regres~ 
Signifikan 
(berarti) 
Regresi 
linear 



b. REGIiESI GANDA (Analisis Pengtajinn Linieritas clan l<eberartian 

Iiegresi XI dan Regresi X2 clengan Y) 

Daya Ledak Otot Lengan dan kelentuksn pergelangan tangan Secara 
I 

Bersma-sama Memberikan IContribusi yang Berarti Terhadap Ketepata~? 

NO 

1 

Daya Ledak 
Otot Lengan 

X 1 

19.3 

19.6 

21.8 

21.8 

18.1 

22.5 

20.3 

20.8 

- . 18.1 . 

18.4 

20.3 

21.2 

18.1 

24.4 

22.4 

23.3 

20.3 

17.4 

20.0 

20.1 

22.8 

16.9 

23.1 

21.2 

20.3 

513 

20.5 

I 

I 

I 
! 

I 

5 

6 

7 

8 
1 9  

10 

11 

12 

13 

14 

15 ' 16 

17 

18 
" "9  

Kelentukan 

X 2 

135 
. - .  

130 ' 
145 . 
150 - 

155 

150 

145 

145 

140.. 

130 

135 -- 
155 

150 

160 

140 

140 

140 

135 

135 

145 

150 

135 

160 

145 

150 

3600 

144.0 

0 

1 

22 

2 3 
24 

25 

2 
, - , X 

Ketepatan 
Smash 

Y 

9 

8 

11. . . 

9 

10 

13 

12 

10. 

9 

9 

10 

13 

12  

13 

10 

11 

8 

7 

7 

10 

11 

9 

11 

S~nash 

XlX2 

2605.5 

2548 - I  

3161 

3270 

2805.5 

3375 

2943.5 

3016 

2534 

a 2392 

X2Y 

1215 

1040 . 

1595 

1350 

1550 

19.50 

1740 

. -. - 1450 - -. - - 

173.7 

:,156.8:* 

239.8 

196.2 

181 

292.5 

243.6 

208 

162.9 

, 165.6 

1305 

1500 

36395 

--- 
449.4 
- -. 

412.1 

10600 

2740.5 

3286 .  

2715 

3904 

3136 

3262 

2842 

2349 

2790 

291.4.5 

3420 

2281.5 

1 3696 

10.0 

190.8 

203 

5189 

9 

10 

251 

X: 

372.5 

'384.2 

475.2 .- 

475.2 

327.6 

506.3 

412.1 

. . - 432.6 - -- - - 

3074 

3045 

74016 

b2:_ 21025 - -. - - .. . - - - . . .- - 
22500 100 -. I 
520200 

X: 

1260 

1170 

203 

275.6 

217.2 

317.2 

2 24 

256.3 

162.4 

121:8 

140 

201 

250.8 

152.1 

1 254.1 

! 
2591 j 

y2 1 
. 

I 

19600 317.6 

338.6 

1350 

2015 

1800 

2080 

1400 

1540 

1120 1 

945 

945 

1450 

1650 

1215 

1760 

412.1 

449.4 

327.6 

18225 1 
16900 

81 i 
64 I 

21025 
I 

1 2 1  1 
-. i 

22500 81 I 
- ! 

24025 100 1 
22500 169 

! 
- I  

21025 144 j 
- . - 21025 - -. - - - -. - - 100 - . - . j . 

81 ' 

18225 / 1 0 0 - ~  1 -- ...~ - 

24925 1 169 ' +:.z-. 1 
22500 ! 144 

16900 ---7------ , 
81 , j 

595.4 1 2560; -. . 
r 

100 ; 
1 

1 2 1  , 
-. ! 

64 I 

49 i 
- 1 

501.8 1 19600 

542.9 

412.1 

302.8 

19600 

19600 

18225 

400.0 

404.0 

519.8 

285.6 

533.6 

18225 / 49 1 
~ 

21025 100 ' __ . ~ i  
22500 121 ' 

I 

18225 
I 

81 / 
25600 I 



Dengan diperolehnya harga-harga koefisien regersi ini, malza 
persamaan regresi untulc data cliatas adalah: 



Uji keberartian regresi ganda 

lK(Reg)/lc - - 
41,28/2 

Fh = = 14,9 
( S )  - k - 1 29,68/22 

I<esimpulan: Regresi linear ganda daya ledalc otot  lengan (XI) dan 
I<elentulzan pergelangan tangan (X2) terhadap Icetepatan smash (Y) 
berarti (signifilzan atau nyata). 
Untulc i i j i  Izeberartian regresi diperoleh Fhi tung (14,9) > F t a b e ~  (3.44)) 
artinya daya ledak otot  lengan clan Izelentukan pergelangan tangan 
secara bersama-sama memberilcan kontribusi yang berarti terhadap 
Icetepatan smash. 



B. PENGUJIAN HIPOTESIS 

Analisis dilal<ul<an untuk mengetahui Hubungan Daya Ledalc Otot Lengan dan 

Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Pukulan Smash Atlet bulutangkis 

PB. Telkom Padang. 

1. I<ORELASI TUNGGAL 

a. Daya ledn1< otot lengan dnn ketepntnn sninsh (XI dan Y) 

Dengan a = 0,05 dan dl< = 11 - 2, diperoleh nilai ttabel = 0,53, yaitu dari 
1 - a atau 0,95 sebagai dl< pembilang dan n - 2 (23) sebagai penyebut 
yang dilihat pada tabel r. 
Kriteria Pengl!jian adalah: 

Ho diterima jilca : rhitung > r[abcl (berarti lnenyatakan bah\va terdapat 
hubungan antara variabel) 
Ha diterilna jika : rhitung < Stabel (berarti menyatakan bahwa tidak 
terdapat hubungan antnra variabel) 

.. . 

Oleh Icarena rllitun: (0,53) > rtabel (0,4 1) maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. 

I<esimpulan : Bahwa terdapat hubungan antara variabel bebas dengan 
variabel teriltnt. 

Pengujian Signifikansi Koefisien I<orelasi (Distribusi T) 

Dengan a = 0,05 dan dk = n - 2, clipesoleh nilai ttabel = 1,7 1, yaitu dari 1 
- a atau 0,95 sebagai dl; pembilang dan 11 - 2 (23) sebagai penyebut 
dilihat pada tabel t .  



Kriteria Pengujian adalah: 
Ho diterima jilta : thitung > ttabel (berarti menyatakan bahwa terdapat 
hubungan antara variabel) 
Ha diterima jilta : thitung < t~abel (berarti menyatakan bahwa tidalc 
terdapat hubungan antara variabel) 

Ole11 Icarena thitung (3,51) > ttabel (1,71) maka Ho diterima dan  Ha 
ditolalc. 

Kesimpulan: 
Bahwa terdapat  hubungan yang signifilcan an ta ra  variabel bebas 
dengan variabel terikat. Dengan Icata lain terdapat  hubungan yang 
berarti antara  daya ledalc o tot  lengan dengan ketepatan smash.  

Melihat seberapa besar kontribusi/sumbangan yang diberilcan 
adalah sbb: 

Dapat disimpulkan bahwa Icontribusi/sumbangan yang diberilcan 
dari  variabel bebas terhadap variabel teriltat sebesar  28,09%. 

b. Kelentultan pergelnngan tangan clan ltetepatrrn smash (X2 dan Y) 

Dengan u = O,O5 dan clk = n - 2; diperoleh nilai ttabel = 0,5 1 ,  yaitu dari 1 
- u atau 0,95 sebagai dl< pembilang dan n - 2 (23) sebagai penyebut yang 
dilihat pada tabel r. 
Kriteria Peng~ijian adalall: 

. Mo diterin~a jika : rl~itun~ > I.rabcl (berarti menyatalan bahwa terdapat 
hubungan antara variabel) 

Q I-1a diterima j i la  : rl~iruiig < rr;lbt~ (berarti menyatal<an bahwa tidal< 
terdapat hubungan antara variabel) 



Oleh karena I.hitung (0,70) > Stabel (0,41) maka Ho diterima dan Ha ditolalc. 

Kesi~npulan : Bahwa terdapat hubungan antara variabel bebas dengan 
variabel terilcat. 

Pengujian Signifilransi I<oefisien Korelasi (Distribusi T) 

r 0,70m 
Rumus : t = - - 

JF7 - JW = 4 , 7 3  

Dengan a = 0,05 dan dk = n - 2, diperoleh nilai ttabel = 1,71., yaitu. dari 1 
- u. atau 0,95 sebagai dk pembilang dan n - 2 (23) sebagai penyebut 
dilihat pada tabel t. 
Kriteria Pengujian ndalah: 

Ho diterilna jika : thitung > tlabel (berarti menyatakan bahwa terdapat 
hubungan antara variabel) .. I-la rlitsrima, jika ; . tll:i~!rlg < t t a b ~ ~  (b~rarti  menyatakan bahwa ridak 
rerdapat hibungan antara variabel) 

Olch Izarena tI1itur:g (4.,73) > ttnbel (1,71) malca Ho diterima dan Ha 
ditolalz. 

Kesimpulan: 
Bahwa terdapat hubungan yang signifilzan antara variabel bebas 
dengan variabel terikat. Dengan kata lain terdapat hubungan yang 
berarti antara I<elentukan pergelanngan tangan dengan ketepatan 
smash. 

Melihat seberapa besar Izontribusi/sumbangan yang diberilzan 
adalah sbb: 

Dapat disimpull<an bahwa kontribusi/sumbangan yang diberilcan 
dari variabel bebas terhadap variabel terilzat sebesar 49%. 



c. Daya ledalc otot lengan dan Icelentultan pergelangan tangan (X1 clan 

X2) 



2. KORELASI GANDA 

Tabel ICorelasi Ganda 

r2y1 + r2y2 - 2(ryl)(ry2)(r12) 
Ry. 12 = 

1 - 7-212 

Varia be1 
Y 

XI 

x2 

0,532 + 0,702 - 2(0,53)(0,70)(0,40) 
Ry. 12 = 

1 - 0,402 

Ry. 12 = 0,56 

Y 

0.53 

0.70 

Pengujian Signifikan I<orelasi Canda: 

Dengan menggunaltan Ic = 2 sebagai dl< pembilang dan (n - k - 1) = 25 - 2 
- 1 = 22 sebagai dl< penyebut, maka dalam distribusi F, nilai Ftabel adalah 
sebesar  3,44. 
Oleh ltarena Fhi tung (5,06) > Ftabel (3,44) rnalca Ho diterima dan Ha 
ditolalt. 
I<esimpulannya adalah terdapat hubungan yang signifiltan antara XI dan 
X 2  secara bersama dengan Y. 

X 1 

0.53 

0.40 

Melihat seberapa besar Itontribusi/su~nbangan yang diberiltan adalah 
sbb: 

X2 

0.70 

0.40 

Dapat disimpulltan bahwa lzontribusi/sumbangan yang diberilcan dari 
variabel bebas terhadap variabel teriltat sebesar 31,36%. 



Gambar. Pengambilan data ketepatan smesh atlet bulutangkis 
PB. Telkom Padang 



Gambar. Pengambilan data daya ledak otot lengan atlet bulutangkis 
I PB. Telkom Padang 



I 

I Gambar. Pengambilan data kelentukan pergelangan tangan atlet bulutangkis 
I PB. Telkom Padang 

-agnlm ~ g ~ ~ c m  

DIN EN IS0 9001,2008 
Cert No. 01 100 096665 



PERKUMPULAN BULUTANGKIS 
TELKOM TELKOM SUMBAR 
I N D o N E s I A JI. Taman Siswa, Gudang Telkom No. Telp: 085766544118 Padang 25138 
L -s 

SURAT KETERANGAN 
Nomor : 026/PB-TELKOM/X/2012 

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pelatih Perkumpulan Builutangkis PB TELKOM Padang 

menerangkan bahwa: 

Nama : Drs. Zarwan, M.Kes 

NIF : 196112301988031003 

PangkatIGol : Pembina Tk. 1 1 IV B 

Jabatan : Dosen FIK Universitas Negeri Padang 

Nama yang tersebut di atas, telah melaksanakan penelitian di Perkurnpulan Builutangkis PB 

TELKOM Padang untuk penyelesaian penelitiannya yang be rjudul "Hubungan Daya Ledak Otot 

Lengan dan Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Pukulan Smash Atlet 

Bulutangkis PB TELKOM Padang" dari tanggal 20 September s.d 07 Oktober 2012. 

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf

