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III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Menurut Usman dan Setiady (2008:131) penelitian deskriptif korelasi adalah 

penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau 

lebih dan untuk mengetahui berapa besarnya sumbangan (kontribusi) variabel 

bebasnya atau X terhadap variabel terikat atau Y.  

 

Menurut Arikunto (2006:136) metode penelitian adalah cara yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, dapat berupa angket, 

wawancara, pengamatan atau observasi, tes dan dokumentasi. Suatu 

penelitian dapat berhasil dengan baik dan sesuai dengan prosedur ilmiah, 

apabila penelitian tersebut menggunakan metode atau alat yang tepat. Dengan 

menggunakan metode atau alat yang tepat penilaian yang dilaksanakan akan 

lebih terarah dan dapat memperoleh hasil yang baik sesuai dengan tujuan 

yang diharpakan.  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

diskriptif korelasional. Menurut Arikunto (2006 : 251) penelitian korelasinal 

bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan dan apabila ada, 

seberapa erat hubungan, serta bearti atau tidaknya hubungan itu. Sedangkan 

menurut Riduwan (2005 : 49) penelitian korelasional adalah penelitian yang 
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bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan dan seberapa jauh 

hubungan antara dua variabel atau lebih.  

 

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif  korelasional yang artinya mencari besarnya hubungan antara dua 

variabel bebas (X) atau lebih secara simultan (bersama-sama) dengan variabel 

terikat (Y) serta untuk mengetahui seberapa erat hubungan dan berarti atau 

tidaknya hubungan tersebut dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara koordinasi mata dan tangan dan kecepatan 

reaksi 

tangan terhadap keterampilan forehand   dalam permainan tenis meja. 

 

B. Variabel Penelitian 

 

Menurut Arikunto(2006: 94) variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. 

Variabel dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas dan 1 (satu) 

variabel terikat. Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1) Variabel bebas : koordinasi mata dan tangan (X1) dan kecepatan reaksi 

tangan (X2). 

2) Variabel terikat : keterampilan forehand   dalam permainan tenis meja (Y). 

 

C. Deviasi Operasional Variabel 

 

Untuk menyamakan persepsi mengenai variabel-variabel yang akan diukur 

dalam penelitian ini, maka perlu dipaparkan definisi operasional variabel 

sebagai berikut : 
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1. Hubungan adalah keadaan berhubungan atau sangkut paut. Korelasi 

merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara 

dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif 

dan negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya 

koefisien korelasi (Sugiyono, 2008: 224).  

2. Koordinasi adalah kemampuan melakukan gerakan dengan berbagai 

tingkat kesukaran dengan cepat, efisien, dan penuh ketepatan , (Rusli 

Lutan 2000:77). 

3. Koordinasi mata dan tangan adalah suatu kemampuan seseorang dalam 

mengkoordinasikan mata dan tangan kedalam rangkaian gerakan yang 

utuh, menyeluruh, dan terus menerus secara cepat dan tepat dalam irama 

gerak yang terkontrol. 

4. Koordinasi adalah mengkoordinasi, supaya terarah (Mata adalah indera 

untuk melihat,indera penglihatan (KBBI, 1984:636). Tangan adalah 

anggota badan dari pergelangan sampai ke ujung jari (KBBI, 1984:1004). 

Dalam penulisan ini yang dimaksud koordinasi penglihatan tangan sebagai 

angota badan dari pergelangan sampai ke ujung jari dengan kemampuan 

penempatan pukulan forehand   drive 

5. kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu, terutama 

jarak pendek, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau dengan kata 

lain bahwa kecepatan adalah suatu kemampuan untuk menggunakan 

anggota tubuh atau bagian-bagian anggota tubuh dalam waktu yang 

relative singkat. 
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6. Reaksi atau reaction, adalah kemampuan seseoarang dengan bertindak 

secepatnya dalam menanggapi rangsangan-rangsangan yang lewat indra, 

syaraf atau feeling lainnya perlu pula dibedakan mengenai reaksi dan 

refleks. Kecepatan reaksi adalah kualitas yang memungkinkan memulai 

suatu jawaban kinetis secapat mungkin setelah menerima suatu 

rangsangan. 

7. ketrampilan (skill) berarti kemampuan untuk mengoperasikan suatu 

pekerjaan secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar 

(basic ability). 

8. Keterampilan adalah pengembangan intelektual,sosial dan fisik yang 

bersumber dari kemampuan-kemampuan yang mendasar yang prinsipnya 

telah ada didalam diri siswa.  

 

D. Metode Pengumpulan Data  

 

Faktor penting dalam penelitian yang berhubungan dengan data adalah metode 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode survey dengan 

teknik tes dan pengukuran. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah hasil dari keterampilan bermain tenis meja, pengukuran koordinasi 

mata dan tangan, dan pengukuran kecepatan reaksi tangan pada siswa kelas X 

SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011. 

Rancangan dalam penelitian ini adalah rancangan korelasional, yang hendak 

menyelidiki ada tidaknya korelasi antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Secara grafis rancangan dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut :  
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      Gambar 9. Desain Penelitian X1,X2,Y. 

   Sumber : Sugiyono (2008: 10) 

 

 

E. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

 

Menurut Arikunto(2006:108) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Sedangkan menurut Riduwan (2005: 3) populasi adalah 

keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi 

objek penelitian. Adapun pendapat Sudjana (2005:6) populasi adalah 

totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran, 

kuantitatif maupun kualitatif  mengenai karakteristik tertentu dari semua 

anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya. Dari ketiga teori di atas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 

keseluruhan dari karakteristik yang akan dipelajari sifat-sifatnya sebagai 

subjek penelitian.  

Dalam penelitian ini populasi yang akan digunakan adalah siswa kelas X 

SMA Muhammadiyah Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011 

berjumlah 205 orang, yang terdiri dari 5 kelas dengan rincian pada tabel 

dibawah ini : 

 

 X1 

 X2 

Y 
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Tabel 1. Populasi 

No Kelas 
Jumlah 

siswa 

Jumlah 

Putra Putri 

1 X-A 33 9 24 

2 X-B 41 16 25 

3 X-C 43 18 25 

4 X-D 45 20 25 

5 X-E 43 19 24 

 

2. Sampel 

Menurut Arikunto(2006:108) sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Menurut Sugiyono (2008: 57) sampel adalah sebagian dari 

populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh 

populasi. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sampel 

adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan 

tertentu yang akan diteliti.  

 

Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua. Sebaliknya jika subjeknya lebih dari 100 dapat 

diambil antara 10–15% atau 20–25%. (Arikunto, 2006:112).  

 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 205 siswa yang terdiri dari 5 kelas 

dengan  jumlah siswa berbeda masing-masing kelas dan terdiri dari putra 

dan putri maka teknik sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 

proposional  random sampling yaitu pengambilan sampel dari anggota 

populasi secara proporsional, dilakukan sampling ini apabila anggota 

populasinya heterogen (Riduwan, 2005: 58). Karena siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah 2 terdapat 205 orang, maka diambil 25% dari jumlah 

siswa kelas X  yaitu 51 orang.  
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Dengan perincian pengambilan sampel sebagai berikut : 

Contoh perhitungan pengambilan sampel pada kelas X-A : 

siswaxputraSiswa  22,251
205

9
 








  

siswaxputriSiswa  69,551
205

24
 








  

Tabel 2. Sampel 

 

No Kelas 
Pengambilan 

sampel 

Jumlah 

siswa 

Jumlah 

Putra Putri 

1 X-A 

Sampel 

=25% dari 205 

=51 

33 2 6 

2 X-B 41 4 6 

3 X-C 43 5 6 

4 X-D 45 5 6 

5 X-E 43 5 6 

 

 

F. Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto(2006: 149) instrumen penelitian adalah alat pada waktu 

penelitian menggunakan suatu metode. Keberhasilan suatu penelitian banyak 

ditentukan oleh instrumen yang digunakan, sebab data yang diperoleh untuk 

menjawab pertanyaan penelitian kemudian ditarik kesimpulan.  

1. Instrumen Tes Koordinasi Mata dan Tangan 

Tes untuk mengukur koordinasi mata dan tangan memiliki indeks validitas 

sebesar 0.62 dan reliabilitas 0,84. 

Tujuan  : Untuk mengukur koordinasi mata dan tangan 

Alat    : (a) kapur atau pita untuk membuat batas, (b) dinding  

dengan permukaan rata, (c) meteran dengan tingkat 

ketelitian 1 cm 

Petugas : Pemandu tes dan pencatat skor 
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Pelaksanaan  : Peserta tes diberikan kesempatan untuk melempar bola  

tenis kearah sasaran dari jarak 3 meter dan menangkap 

bola kembali dengan menggunakan salah satu tangan. 

Ulangi sebanyak 10 kali, dan ditangkap oleh salah satu 

tangan secara bergantian. Setiap peserta diberi 

kesempatan untuk melakukan percobaan, agar mereka 

dapat beradaptasi dengan alat tes yang akan digunakan. 

Penilaian :  Skor yang dihitung adalah lemparan yang sah, yaitu  

lemparan yang mengenai dinding dan dapat ditangkap 

kembali, serta pada pelaksanaan lempar dan tangkap bola 

peserta tidak menginjak garis batas. Sebuah lemparan 

akan memperoleh skor satu apabila lemparan tersebut 

mengenai dinding dan dapat ditangkap kembali dengan 

benar. Jumlah skor adalah keseluruhan hasil dari 10 

lempar dan tangkap bola dengan tangan secara bergantian 

 

 

 

Gambar 10. Daerah Untuk Tes Koordinasi. 

Sumber : Depdiknas Pusegjas. 2000 

2.,5 m 
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2. Instrumen Tes Kecepatan Reaksi Tangan 

Tes untuk mengukur kecepatan reaksi tangan menggunakan the nelson 

hand reaction test. Dalam Nurhasan (1986 : 2.47) tes ini memiliki 

realibilitas sebesar 0,89 dan validitas berupa face validity.  

Tujuan  : Untuk mengukur kecepatan reaksi tangan dalam merespon 

rangsang visual. 

Peralatan : a) The nelson hand reaction test, b) blangko pengukuran  

 kecepatan reaksi, dan c) alat tulis 

Petugas : Pemandu tes dan pencatat skor 

Pelaksanaan : Siswa dikumpulkan dan diberi penjelasan akan diambil  

datanya untuk pengukuran kecepatan reaksi tangan 

dengan The nelson hand reaction test.  Sebelum 

melakukan tes siswa diberi contoh cara penggunaanya. 

Selanjutnya siswa melakukannya dengan bergantian. 

Penilaian : Skor kecepatan reaksi tangan terbaik dari tiga kali  

percobaan dicatat sebagai skor dalam satuan second. 

 

 

Gambar 11. Alat The Nelson Hand Reaction Test. 
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3. Instrumen Tes Keterampilan Forehand Dalam Permainan Tenis Meja 

Tes keterampilan tenis meja menggunakan tes back board. Dalam 

Nurhasan (1986: 3.29) dijelaskan bahwa instrument tes back board 

memiliki validitas tes 0,615 dengan reliabilitas tes 0,738.  

Tujuan tes : untuk mengukur kecakapan bermain tenis meja yang 

tingkat kecakapan bermainnya sedang. 

Peralatan : a) sebuah stopwatch, 2) lima buah bola tenis, 3) sebuah 

bat, 4) sebuah meja tenis meja yang dapat dilipat, 5) 

dinding untuk sandaran bagian meja tenis meja yang 

didirikan tegak lurus pada bagian meja yang horizontal, 

6) Net yang ditempatkan pada bagian meja yang didirikan 

tegak lurus, sejajar dengan bagian meja yang horizontal, 

7) blangko dan alat tulis untuk mencatat hasil tes. 

Petugas : a) seorang pengambil waktu yang memberikan aba-aba 

“ya” dan “stop” 

   b) seorang penghitung jumlah pantulan yang syah selama 

30 detik dan sekaligus mencatat hasilnya. 

   c) sekurang-kurangnya seorang pembantu untuk 

mengambil bola yang tidak dapat dikuasai testee 

Pelaksaan tes : testee berdiri di belakang atau lanjutan bagian meja yang 

horizontal dengan memegang bat serta bola di tangan. 

Pada aba-aba “ya“ testee memantulkan bola di atas meja 

dan kemudian memukul bola ke bagian meja yang 

didirikan tegak lurus terhadap bagian meja yang 
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horizontal. Testee berusaha memukul bola sebanyak-

banyaknya dalam waktu 30 detik. Bila testee tidak dapat 

menguasai bola, ia dapat mengambil bola yang tersedia 

di kotak, memantulkannya di meja dan melanjutkan 

kembali memukul bola sebanyak-banyaknya sampai 

berakhirnya waktu yang telah ditentukan.  

Penilaian : Score yang dicatat adalah jumlah pukulan yang syah 

selama 30 detik. Score tes adalah jumlah yang terbanyak 

dari tiga kali kesempatan tersebut. 

 

 
 

Gambar 12. Meja Tes Back Board. 

Pantulan dinyatakan tidak syah bila : 

a) Bola divolley 

b) Testee bertelekan dengan tangannya yang bebas pada meja waktu 

memukul bola 

c) Bola mengenai bagian meja yang tegak di bawah garis 

d) Melakukan pukulan serve pada waktu mulai tes 
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e) Memukul bola setelah bola memantul lebih dari satu kali pada meja 

horizontal 

f) Memukul bola lebih dari satu kali dengan kaki bertumpu di samping 

meja 

G. Uji Coba Instrumen 

1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (1991 : 168) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. 

Validitas tes adalah suatu alat ukur yang dikatakan valid apabila dapat 

mengukur atau apa yang seharusnya diukur.  Validitas untuk tes keterampilan 

didapat dengan membandingkan hasil tes buatan dengan tes standar, atau 

dapat menggunakan validitas butir, validitas faktor, dan dapat juga dengan 

mengkorelasikan kelompok rendah dan kelompok tinggi dari hasil tes 

tersebut (Nurhasan : 2001) 

  

     2 222
X.Y

Y -Yn  X  - X n  

YX  -X.Y  
r






n

 

Keterangan : 

r xy    : Koefesien korelasi 

n       : Jumlah sampel 

X      : Skor variabel X 

Y      : Skor variabel Y 

∑X   : Jumlah skor variabel X 

∑Y   : Jumlah skor variabel Y 
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∑X2  : Jumlah kuadrat skor variabel X 

∑Y2 : Jumlah kuadrat skor variabel Y 

Selanjutnya dihitung dengan uji-t dengan rumus : :                                                    

             

 

Keterangan : 

t : Nilai t hitung 

r : Koefisien korelasi hasil r hitung 

n : Jumlah responden 

 

Distribusi tabel t untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n-2 dengan uji 

satu pihak. Kaidah pengujian jika t hitung > dari t tabel berarti valid sebaliknya jika 

t hitung < t tabel berarti tidak valid. Jika instrumen itu valid, maka dilihat dari 

kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya (r) menurut Riduwan (2005: 

98) sebagai berikut : 0,80 – 1,00 = sangat tinggi, 0,60- 0,79 = tinggi, 0,40 – 

0,59 = cukup, 0,20 – 0,39 = rendah dan 0,00 – 0,19 = sangat rendah (tidak 

valid). 

 

2. Uji Reliabilitas dengan Pengukuran Ulang/ Retest 

Reliabilitas tes adalah suatu tes yang dikatakan reliabel apabila tes itu 

berulang-ulang memberikan hasil yang sama. Pada penelitian ini alat ukur 

menggunakan metode teknik ulang. Menurut Nurhasan (2001: 118) untuk 

mengetahui besarnya derat keterandalan suatu alat pengukur dapat dilakukan 

dengan melakukan dua kali pengukuran yaitu pengukuran pertama dan 

ulanganya. Instrumen ini kemudian diujicobakan kepada sekelompok 

responden dan dicatat hasilnya, kedua hasil pengukuran tersebut dikoreksi 
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dengan menggunakan korelasi product-moment atau korelasi pearson sebagai 

berikut : 

  

     2 222
X.Y

Y -Yn  X  - X n  

YX  -X.Y  
r






n

 

Keterangan : 

   = Koefesien korelasi 

n       = Jumlah sampel 

X1     = Skor variabel X 

Y      = Skor variabel Y 

∑X   = Jumlah skor variabel X 

∑Y   = Jumlah skor variabel Y 

∑X2  = Jumlah kuadrat skor variabel X 

∑Y2  = Jumlah kuadrat skor variabel Y 

Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel korelasi product 

moment, sehingga dianggap reliabel apabila harga r hitung > r tabel   pada taraf    

α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n-2.  

Dari hasil perhitungan Validitas dan reliabelitas didapat reliabilitas 

koordinasi adalah 0,86  kecepatan reaksi adalah 0,98 dan keterampilan 

0,93 ketiganya sangat tinggi. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan teknik korelasi carl pearson dan korelasi 

ganda. Namun sebelum menggunakan metode tersebut, dicari dulu skor baku 

(Tscore) masing-masing data. Menurut Nar Herrhyanto dan Akib Hamid 

1x y
r
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bahwa Tscore berfungsi untuk menyetarakan dari beberapa jenis skor yang 

berbeda satuan ukurannya atau berbeda bobot skornya, menjadi skor baku 

atau skor standar.  

Tscore = 50 + 10.Zs 

Keterangan : 

Tscore : skor baku 

Z score : diperoleh dari perhitungan 
SD

Xx
Z

i

scor


e    

Sehubungan penelitian ini adalah penelitian sampel, maka diperlukan uji 

persyaratan untuk menentukan teknik analisis statistik yang digunakan. Uji 

persyaratan yang diperlukan adalah uji normalitas dan uji linearitas sebaran 

data. Secara lebih jelas pengujian analisis data dari uji prasyarat hingga 

pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian yang 

diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak.  Untuk 

pengujian normalitas ini adalah menggunakan uji Liliefors (Sudjana, 

2005: 466). Dari perhitungan tersebut akan diperoleh L hitung . Dengan 

taraf signifikan 0,05 atau taraf kepercayaan 95% data berdistribusi 

normal jika Nilai L tabel  lebih besar dari L hitung . Sebaliknya jika L hitung 

lebih besar dari  L tabel  maka data tersebut berdistribusi tidak normal. 

 

Dari hasil perhitungan test of normality didapat bahwa angka sig. untuk 

variabel koordinasi pada uji Kolmogorov Smirnov diperoleh 0,200 > 

0,05, untuk variabel kecepatan reaksi tangan diperoleh 0,200 > 0,05, dan 
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untuk variabel keterampilan forehand   diperoleh 0,200 > 0,05. 

Sedangkan untuk variabel koordinasi pada uji Shapiro Wilk diperoleh 

0,114 > 0,05, untuk variabel kecepatan reaksi tangan diperoleh 0,103 > 

0,05, dan untuk variabel keterampilan forehand   diperoleh 0,131 > 0,05. 

Maka distribusi data variabel-variabel tersebut adalah normal. Untuk 

analisis plot grafik  jika suatu distribusi normal, maka akan tersebar di 

sekeliling garis. Terlihat pada gambar hampir semua data tersebar pada 

garis lurus walaupun ada satu data jauh dari garis. Dengan demikian Ho 

diterima karena data semua variabel adalah normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua 

kelompok sample memiliki varian yang homogen atau tidak.  Menurut 

Sudjana (2005:250) untuk pengujian homogenitas digunakan rumus 

sebagai berikut : 

F = 
TerkecilVarians

TerbesarVarians
 

Membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel dengan rumus  

Dk pembilang : n-1 (untuk varians terbesar) 

Dk penyebut  : n-1 (untuk varian terkecil) 

Taraf signifikan (0,05) maka dicari pada tabel F 

Dengan kriteria pengujian Jika :  Fhitung ≥ Ftabel berarti tidak homogeny 

dan sebaliknya apabila Fhitung  ≤ Ftabel berarti homogen 
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3. Uji Linieritas 

Uji linearitas untuk mengetahui sifat hubungan antara masing-masing 

variabel bebas dan variabel terikatnya, diuji dengan mencari kuadrat 

error (JKE). Jika Fhitung lebih kecil atau sama dengan Ftabel maka hubungan 

antara dua variabel dapat dikatakan linier. 

 

Dari hasil perhitungan uji linieritas untuk variabel koordinasi terhadap 

keterampilan diperoleh 0,9485 < 2,24 berbentuk linier, namun untuk 

variabel kecepatan reaksi terhadap keterampilan diperoleh 4,44 > 1,96 

maka tidak berbentuk linier. 

 

4. Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

dapat digunakan korelasi product moment dan korelasi ganda. Menurut 

Sudjana (2005: 369) Koefisien korelasi antara variabel X1 dengan Y, dan 

X2 dengan Y dapat dicari dengan menggunakan rumus korelasi Carl 

Pearson : 

  

     2 22
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Keterangan : 

iXr  = Koefisien korelasi 

 n      = Jumlah sampel 

X      = Skor variabel X 

Y      = Skor variabel Y 

∑X   = Jumlah skor variabel X 
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∑Y   = Jumlah skor variabel Y 

∑X2  = Jumlah kuadrat skor variabel X 

∑Y2  = Jumlah kuadrat skor variabel Y 

 

Menurut Sugiyono (2008: 231) untuk dapat memberikan penafsiran 

terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, 

maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada Tabel 4 

sebagai berikut :  

 

Tabel 3. Interpretasi  koefisien korelasi nilai r. 

 

Interval Koefisien Korelasi Interpretasi Hubungan 

0,80 - 1,00 

0,60 - 0,79 

0,40 - 0,59 

0,20 - 0,39 

0,00 - 0,19 

Sangat kuat 

Kuat 

Cukup kuat 

Rendah 

Sangat rendah 

 

Untuk mengetahui apakah koefisien korelasi hasil perhitungan signifikan 

atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan r tabel Product Moment, 

dengan taraf kesalahan 5% (taraf kepercayaan 95%). Dengan kaidah 

pengujian signifikan : Jika  r hitung  ≥  r tabel , maka tolak Ho artinya ada 

hubungan yang signifikan dan jika r hitung  <  r tabel, maka terima Ho 

artinya tidak ada hubungan yang signifikan. 

 

Sedangkan untuk mencari hubungan kedua variabel bebas dengan 

variable terikat dengan menggunakan rumus Korelasi Ganda ( ) 
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Keterangan : 

 : Koefisien korelasi ganda antar variabel X1 dan X2  secara 

                    bersama-sama dengan variabel Y 

      : Koefisien korelasi X1 terhadap Y 

      : Koefisien korelasi X2 terhadap Y 

      : Koefisien korelasi X1 terhadap X2 

5. Hipotesis statistik 

Untuk mengetahui apakah koefisien korelasi hasil perhitungan signifikan 

atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan r tabel Product Moment, 

dengan taraf kesalahan 5% (taraf kepercayaan 95%). Dengan kaidah 

pengujian signifikan : Jika  r hitung  <  r tabel , maka terima Ho tidak ada 

hubungan yang signifikan dan jika r hitung  >  r tabel , maka tolak Ho ada 

hubungan yang signifikan dari koordinasi mata dan tangan dan kecepatan 

reaksi tangan terhadap keterampilan forehand. 




