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ABSTRAK

HUBUNGAN KEKUATAN OTOT TANGAN DAN POWER LENGAN
DENGAN HASIL FOREHAND PERMAINAN TENIS LAPANGAN PADA

CLUB ATLET JUNIOR PUTRA TENIS LAPANGAN KOTABUMI

Oleh

IVAN KURNIA REZA

Masalah dalam penelitian ini adalah masih lemahnya kekuatan otot tangan dan

power lengan pada atlet putra tenis dalam melakukan gerakan forehand tenis

lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya hubungan

kekuatan otot tangan dan power lengan dengan hasil forehand pada club atlet

junior tenis lapangan kotabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah

survey. Sampel yang digunakan adalah atlet junior tenis lapangan kotabumi

dengan jumlah 26 atlet putra. Pengambilan sampel menggunakan teknik

proporsional random sampling. Data dikumpulkan dengan teknik tes dan

pengukuran yang meliputi kekuatan otot tangan dan power lengan menggunakan

hand grip dynamometer dan medicine ball. Hasil penelitian menunjukan bahwa

kekuatan otot tangan miliki hubungan dengan hasil forehand dengan nilai

pearson korelasi sebesar 0.613 dengan kategori sedang dan power lengan

memiliki hubungan yang signifikan dengn hasil forehand dengan nilai pearson

komparasi sebesar 0.620 tergolong cukup kuat. dan hasil perhitungan analisis



korelasi ganda dengan uji F menunjukan Fhitung =8,79 > Ftabel 3,42 sehingga dapat

disimpulkan bahwa kedua variabel bebas mempunyai hubungan yang signifikan

dengan hasil forehand tenis lapangan club atlet junior putra kotabumi.

Kesimpulannya bahwa kekuatan otot tangan dan power lengan memiliki

hubungan yang signifikan dengan hasil forehand.

Kata Kunci : Forehand,Hubungan, Kekuatan, Power,



RELATIONSHIP BETWEEN THE POWER OF HAND MUSCLE AND
POWER ARM WITH FOREHAND RESULT OF TENNIS FIELD

Author

Ivan Kurnia Reza

The problem in this study is the weakness of hand muscle strength and arm strength

in tennis athletes in doing tennis forehand. The purpose of this study was to

determine the magnitude of the relationship between hand muscle strength and arm

power with the results of the forehand in the junior tennis court in the city tennis

court. The research method used is a survey. The samples used were junior court

tennis field athletes with a total of 26 male athletes. Sampling using proportional

random sampling technique. Data were collected using test and measurement

techniques which included hand muscle strength and arm power using a handgrip

dynamometer and a medicine ball. The results showed that the strength of the hand

muscles had a relationship with the results of the forehand with the Pearson

correlation value of 0.613 with the medium category and the arm power had a

significant relationship with the forehand results with Pearson comparative value of

0.620 classified as quite strong. and the results of the calculation of multiple

correlation analysis with F test shows Fcount = 8.79> Ftable 3.42 so that it can be

concluded that the two independent variables have a significant relationship with the



results of the forehand tennis court club junior male athletes. The conclusion that

hand muscle strength and arm power have a significant relationship with the forehand

results.

Keywords: Forehand, Strength, Power
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Olahraga adalah salah satu dari bentuk peningkatan kualitas manusia yang

diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas

yang tinggi, serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa

kebangsaan nasional. Baik untuk arena adu prestasi ataupun sebagai

kebutuhan untuk menjaga hidup sehat.

Tenis lapangan adalah olahraga yang biasanya dimainkan antara dua pemain

atau antara dua pasangan masing-masing dua pemain. Setiap pemain

menggunakan raket untuk memukul bola karet. Tujuan permainan adalah

memainkan bola dengan cara tertentu sehingga pemain lawan tidak dapat

mengembalikan bola tersebut.

Permainan bola tenis menurut Nuriman (1994:1) adalah salah satu olahraga

permainan, karena memiliki ciri-ciri ada alat yang digunakan dan benda yang

dimainkan. Dengan kata lain benda yang digunakan adalah raket dan bola.

Permainan tenis lapangan telah berubah dengan drastis dalam waktu yang

relatif singkat.
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Teknik dasar bermain bola tenis menurut Asepta (2008: 9) terdiri dari

forehand, backhand, service, smash, dan volley. Menurut Miguel crespo dan

dave miley (1998:68) “Pukulan forehand merupakan salah satu pukulan yang

utama. Suatu forehand yang baik menembak dapat dikembangkan sebagai

suatu senjata agar lawan dibawah tekanan.

Banyaknya pembinaan-pembinaan dari berbagai daerah merupakan wujud

perkembangan dan kemajuan tenis lapangan di Indonesia.Pelatih dan

pembinaan Tenis lapangan juga yang baik merupakan wujud upaya untuk

menciptakan petenis-petenis yang berprestasi.

Pembinaan prestasi club junior tenis lapangan yang berada di kotabumi,

merupakan salah satu pembinaan dalam rangka peningkatan prestasi olahraga

pada umumnya dan tenis lapangan khususnya. Banyak sekali faktor

penunjang apakah atlet mampu berprestasi dengan baik selain dengan latihan

yaitu dengan melihat faktor fisiologi atlet dan anatomi atlet, seorang atlet

harus memiliki keseimbangan pada tubuhnya sehingga mampu bergerak

maksimal diantaranya adalah kekuatan otot otot tangan dan power lengan.

Kekuatan otot tangan adalah kemampuan dari otot untuk membangkitkan

tegangan dalam suatu tahanan dan mengangkat beban. power lengan juga

tidak kalah penting dengan kekuatan otot tangan, olahraga tenis adalah salah

satu olahraga yang mana konsentrasi power maksimal berada di daerah

lengan, oleh sebab itu bila lengan seorang atlet kuat dan ditambah gerak
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refleks yang baik maka daya ledak yang ada ditangan akan semakin baik bagi

atlet tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut dan didorong

dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada saat praktik club tenis

lapangan junior kotabumi, tidak semua atlet dapat melakukan forehand

dengan baik dan tepat.

Diduga kekuatan otot tangan dan power lengan memiliki pengaruh dengan

hasil pukulan forehand pada club tenis junior kotabumi.Namun hal ini belum

dapat dibuktikan kebenarannya, karena selain kedua komponen tersebut masih

ada faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil pukulan forehand dalam

permainan tenis lapangan. Untuk mengetahui apakah kekuatan otot tangan

dan power lengan memiliki pengaruh dengan hasil pukulan forehand dalam

permainan tenis lapangan, maka perlulah peneliti mengkaji lebih dalam baik

secara teori maupun praktik melalui tes dan pengukuran komponen-komponen

tersebut.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih banyaknya pukulan forehand yang gagal.

2. Lemahnya ayunan lengan saat melakukan forehand pada atlet club junior

putra tenis lapangan Kotabumi.
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3. Tidak adanya koordinasi pukulan forehand awalan dan akhiran dengan hasil

ketapatan forehand pada atlet club junior putra tenis lapangan Kotabumi.

4. Kurangnya  power  lengan saat melakukan pukulan forehand pada atlet

club junior putra tenis lapangan Kotabumi.

5. Lemahnya pegangan raket saat melakukan forehand.

6. Tidak adanya koordinasi kedua kaki, saat melakukan pukulan forehand.

7. Pada saat forehand tidak dapat menguasai bola dengan tepat.

8. Tumpuannya tidak tepat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan indentifikasi masalah, serta agar

peneliti ini tidak meluas dari masalah yang sebenarnya maka peneliti ini perlu

adanya pembatasan masalah, adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini

adalah hubungan kekuatan otot tangan dan power lengan dengan hasil

forehand pada atlet club junior putra tenis lapangan Kotabumi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan kekuatan otot tangan dengan hasil forehand

dalam permainan bola tenis pada club atlet junior putra tenis lapangan

Kotabumi?
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2. Apakah ada hubungan power lengan dengan hasil forehand permainan

tenis lapangan pada club atlet  junior putra tenis lapangan Kotabumi?

3. Apakah ada hubungan kekuatan otot tangan dan power lengan dengan

hasil forehand dalam permainan bola tenis pada club junior putra tenis

lapangan Kotabumi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dari permasalahan yang

diangkat adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya hubungan kekuatan otot tangan dengan hasil

forehand permainan tenis lapangan

2. Untuk mengetahui besarnya hubungan power lengan dengan hasil

forehand permainan tenis lapangan

3. Untuk mengetahui besarnya hubungan kekuatan otot tangan dan power

lengan dengan hasil forehand permainan tenis lapangan

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi tentang : Hubungan

kekuatan otot tangan dan  power lengan dengan hasil forehand permainan

tenis lapangan pada club junior putra tenis lapangan Kotabumi. Penulis

berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :
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1. Fkip Universitas Lampung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi untuk pengembangan

dalam bidangan ilmu keolahraga dan dapat digunakan oleh Dosen, Guru,

Mahasiswa, dan siswa dalam bidang olahraga.

2. Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya penelitian

yang lebih luas dalam bidang olahraga.

3. Pelatih Tenis Lapangan

Sebagai informasi dalam pelaksanaan evaluasi program latihan yang telah

dilakukan serta dapat dijadikan acuan dalam perancangan program latihan

yang akan diberikan berikutnya dan sebagai wacana tambahan dalam

latihan teknik dan peningkatan kualitas pukulan secara terarahguna

mencapai keterampilan teknik yang akan mendukung seorangatlet

meningkatkanprestasi.

4. Atlet Tenis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi atlet tenis, dan agar

lebih mengetahui berbagai komponen kondisi fisik yang bermanfaat untuk

menunjang frekuensi pada siswa dan dapat meningkatkan kemampuan saat

melakukan forehand dengan menggunakan waktu yang ditentukan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Klasifikasi Gerak

Menurut Harrow (1972:24) Motorik adalah keseluruhan proses yang terjadi

pada tubuh manusia, yang meliputi proses pengendalian (koordinasi) dan

proses pengaturan (kondisi fisik) yang dipengaruhi oleh faktor fisiologi dan

faktor psikis untuk mendapatkan suatu gerakan yang baik. Motorik berfungsi

sebagai motor penggerak yang terdapat didalam tubuh manusia. Motorik dan

gerak tidaklah sama, namun tetapi berhubungan. Menurut Harsono (2007:4)

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan motorik ialah segala sesuatu

yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan tubuh.

Perkembangan motorik, unsur-unsur yang menentukan ialah Otot, Saraf, Otak.

Ketiga unsur itu melaksanakan masing-masing peranannya secara “interaksi

positif”, artinya unsur-unsur yang satu saling berkaitan, saling menunjang,

saling melengkapi dengan unsur yang lainnya untuk mencapai kondisi motoris

yang lebih sempurna keadaannya. Selain mengandalkan kekuatan otot,

rupanya kesempurnaan otak juga turut menentukan keadaan. Anak yang

pertumbuhan otaknya mengalami gangguan tampak kurang terampil.

Menurut Sugiyanto (2004:19), belajar gerak adalah serangkaian proses yang
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berkaitan dengan latihan atau pembekalan pengalaman yang menyebabkan

timbulnya perubahan menetap dalam keterampilan yang dipelajari di dalam

belajar gerak adalah pola-pola gerak mempelajari gerakan olahraga, seorang

atlet berusaha untuk mengerti gerakan yang dipelajari kemudian apa yang

dimengerti itu dikomandokan kepada otot-otot tubuh untuk mewujudkan

dalam gerakan tubuh secara keseluruhan atau hanya sebagian sesuai dengan

pola gerakan yang dipelajari. Dapat di simpulkan bahwa yang di maksud

gerak motorik ialah keseluruhan proses yang terjadi pada tubuh manusia yang

meliputi proses pengendalian (koordinasi) dengan unsur-unsur yang

menentukannya ialah otot, saraf dan otak.

B. Sejarah Tenis Lapangan

Tenis adalah salah satu cabang permainan bola kecil. Olahraga ini mempunyai

bentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 23,77 m danukuran

lebar ada dua yaitu untuk lebar lapangan tunggal 8,23 m dan untuklapangan

ganda lebarnya 10,97 m. Lapangan terbagi menjadi dua bagian yangsama

panjang dengan dipisahkan oleh net yang melintang ditengah-tengah.

lapangan dengan tinggi dibagian tengah 91,4 m, dan pada tiap-tiap tiang net

1,067m. Permainan ini di lakukan di atas lapangan dengan permukaan keras

(hardcourt), tanah liat (gravel), maupun lapangan rumput(grasscourt).
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Gambar 1 Lapangan Tenis
(Sumber. Tangkudung, 2006)

Cara bermain tenis, sejak permainan tenis dimulai pada abad XIV, jauh

berbeda dengan cara bermain sekarang. Para ahli mempelajari gerak-gerik

pemain-pemain,sehingga lambat laun dikembangkan cara-cara yang

digunakan sekarang untuk menggerakkan anggota badan secara wajar.

Bermain tenis bukan hanya sekedar memukul bola agar melintasi net dan

menjatuhkannya dalam batas-batas permainan tenis, melainkan untuk

melakukan pukulan terhadap bola dengan ringan, memukul bola dengan

berirama dan menjaga keseimbangan badan.

Permainan tenis menurut Mulyono (1999 : 17) bahwa “permainan tenis di

Indonesia meningkat pemintanya disebabkan antara lain oleh faktor-faktor

sebagai berikut :
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a. Tidak membutuhkan lapangan yang luas seperti golf.

b. Biaya masih terjangkau oleh masyarakat.

c. Secara komperatif permainan dapat diatur secara santai.

d. Dapat diikuti oleh segala lapisan masyarakat.

C. Teknik Dasar Permainan Tenis Lapangan

Teknik dasar dalam permainan tenis lapangan sebagai berikut :

A. Servis adalah pukulan yang dilakukan pertama kali untuk mengawali

sebuah permainan tenis.

B. Backhand drive adalah pukulan yang dilakukan dengan menghadapkan

telapak tangan kearah belakang dan punggung tangannya kearah depan.

C. Forehand drive adalah sebuah pukulan yang dilakukan dengan

menghadap telapak tangan ke arah depan.

D. Pukulan volley adalah sebuah pukulan forehand ataupun backhand yang

dilakukan sebelum bola memantul di lapangan.

E. Pukulan melambung (lob) adalah sebuah pukulan dimana bola

dilambungkan tinggi kearah lawan.

F. Pukulan smash adalah sebuah pukulan yang dilakukan dengan sangat

keras untuk mengantamkan bola kearah lapangan sang lawan.

G. Pukulan chop/slice adalah pukulan forehand ataupun backhand dimana

kepala raket agak dimiringkan sedikit lalu bola di pukul dengan cara

mengayunkan raket dari atas ke bawah.



11

D. Latihan

1. Hakikat latihan

Latihan merupakan suatu proses yang dilakukan secara teratur guna

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama latihan dalam

olahraga prestasi adalah untuk mengembangkan kemampuan biomotorik ke

standar yang lebih tinggi. Berkaitan dengan latihan menuru Adi sasmita

(1992 :145) bahwa “latihan adalah proses yang sistematis dari berlaih

secara berulang-ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban

latihan dan intensias latihannya”. Berdasarkan pengertian latihan yang di

ungkapkan para ahli tersebut dapat disimpulkan latihan merupakan proses

sistematis dan kontinyu, dilakukan secara berulang-ulang dengan beban

latihan yang semakin meningkat. Dalam pelaksanaan latihan dapa di

lakukan dengan berbagai metode atau cara seperti metode kontinyu,

metode interval, dan sebgainya.

2. Prinsip-prinsip latihan

Menurut Sudjarwo (2001) bahwa”prinsip-prinsip latihan digunakan agar

pemberian dosis latihan dapat dilaksanakan secara tepat dan tidak merusak

atlet. Prinsip-prinsip latihan tersebut sangat penting untuk di perhatikan.

Prinsip-prinsip latihann yang harus di perhatikan meliputi :
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a. prinsip beban berlebih (overload)

pemberian beban terhadap tubuh akan direspon oleh tubuh itu sendiri.

Jawaban dari tubuh merupakan penyesuaian diri terhadap rangsangan

yang ditrimanya.

b. Prinsip beban bertambah

Agar prinsip overload memiliki efek, haruslah mengikuti prinsip beban

bertambah. Prinsip overload secara progresif berarti beban dalam

pelatihan mendekati maksimal.

c. Prinsip interval

interval adalah istirahat jeda waktu diantara babak satu dan dua, yang

lamanya tergantung pada peraturan permainan itu sendiri.

d. Prinsip Individu

Dalam melakukan pelatihan yang efektif maka harus mengetahui

tingkatan maing-masing individu agar dapat dilatih secara sistematis dan

metodis untuk mencapai prestasi.

e. Prinsip kekhusuan

Beban pelatihan harus mengikuti azas frekuensi dan intensitas.

f. Prinsip edukatif

Prinsip edukatif dalam pelatihan menyangkut perubahan sikap yang

ditimbulkan sebagai akibat pelatihan.

g. Prinsip Nutrisi

Prinsip makanan sangat penting bagi tubuh seseorang untuk

meningkatkan prestasi serta kondisi fisik agar tetap prima.
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3. Kompenen-kompenen Latihan

Aktivitas fisik yang dilakukan seseorang, berpengaruhi terhadap kondisi

fisiologis, anatomis, biokimia, dan psikologis. Dalam proses latihan yang

efisiensi dan efektifitas dipengaruhi : volume latihan, intensitas latihan,

densitas latihan dan kompleksitas latihan”.

Pendapat tersebut menunjukan bahwa, latihan akan mencapai hasil yang

efektif dan waktunya lebih efesien jika kompenen-kompenen latihan

diperhatikan dengan baik dan benar.

E. Forehand Tenis Lapangan

1. Pengertian forehand tenis lapangan

Forehand adalah pukulan yang paling mendasar dan paling mudah

diajarkan  didalam  tenis. Forehand sendiri adalah pukulan yang

ayunannya dari belakang badan menuju depan dan bagian depan raket

atau telapak tangan kita berhadapan dengan bola.

Setiap permainan tentu memiliki teknik untuk bisa di permainakan oleh

setiap orang. Teknik ini harus bisa di dalami oleh para pemain agar

benar-benar menguasai permainan. Ada beberapa macam-macam teknik

dasar permainan tenis lapangan.
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a. Teknik atau Cara Memegang Raket

Gambar 2. Grip raket tenis lapangan
(Sumber. ITF Federation 2009)

1) Forehand Eastern

Eastern merupakan cara memegang raket yang sangat mudah untuk

melakukan oleh para pemula yang ingin belajar tenis. Forehand eastern

grip ini juga kerap kali disebut dengan“grip berjabat tangan”. Pegangan

raket jenis ini bisa memberikan variasi pukulan yang lengkap,

sepertiflat, slice ataupun spin.

2) Continental

Jenis grip yang satu ini adalah grip klasik yang biasadigunakan oleh

para pemain tenis jaman dulu ketika masih menggunakan raket kayu.

Tangan berada pada posisi tepat diatas gagang raket, sedangkan posisi
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pangkal dari telunjuk berada pada sudut 1 (bagi pemain tangan kanan)

atau pada sudut 4 (bagi pemain tangan kiri/ kidal).

3) Western

Grip western adalah grip yang biasa dipakai terutama ketika akan

melakukan pukulan topspin. Grip ini juga bisa disebut sebagai grip saat

memegang wajan. Karena cara memegang raket dengan grip western

iniseperti ketika kita memegang gagang panci atau wajan masakan.

Dimana posisi dari pangkal telunjuk berada pada sisi bawah dari

gagang raket.

2. Gerakan forehand tenis lapangan

Gambar 3 :Pukulan forehand tenis lapangan
(sumber :ITF Federation 2009)



16

1. Gerakan dimulai dari badan menuju arah bola dan kita sudah

menentukan tepatnya arah bola yang akan di pukul.

2. Kemudian raket anda ayunkan kebelakang bersamaan dengan rotasi

bahu tangan anda yang tidak memegang raket kedepan.

3. Kaki kiri kedapan dan badan tegak lurus terhadap garis baseline atau net

untuk melakukan closed stance.

4. Ketika bola sudah masuk pada zona pukulan yang di kehendakan,

bersiap menerima bola

5. raket anda ayunkan kedepan menuju titik kontak antara bola dan raket.

6. Setelah terjadi kontak maka kita melakukan follow through dengan cara

raket tetap diayunkan hingga melintas badan kita kearah jam 11.

3. Macam-macam teknik pukulan forehand

1. Forehand drive adalah sebuah pukulan yang dilakukan dengan

menghadapkan telapak tangan ke arah depan.

2. Forehand slice adalah dimana kepala raket agak dimiringkan sedikit

lalu bola dipukul dengan cara mengayunkan raket dari atas ke bawah.

3. Pukulan melambung (lob) adalah sebuah teknik pukulan dimana bola

dilambungkan tinggi kearah belakang lawan.

4. Cara Bermain

Menurut Agung  (2009:12) Selain mengetahui cara memegang raket,  hal

pertama yang perlu diketahui siswa dalam pembelajaran tenis lapangan
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adalah penempatan kaki dan penguasaan berat badan. Keberhasilan seorang

pemain dalam mempersiapkan diri untuk melakukan pukulan dengan baik

dan tepat tergantung dari ketepatan kaki yang benar dengan keseimbangan

yang sempurna. Cara melakukan penempatan kaki dan penguasaan berat

badan adalah sebagai berikut:

1). Untuk menuju ke bola yang agak jauh ke samping atau ke depan dari

badan, baik ke arah forehand maupun backhand pergunakan langkah

silang.

2. Jika bola datang ke sebelah kanan, melangkahlah dengan kaki kiri,

sebaliknya jika bola datang ke sebelah kiri, melangkahlah ke dengan

kaki kanan.

3. Sebaliknya bila bola datang menuju ke arah badan, maka langkahkan

kaki kanan mundur ke belakang untuk melaksanakan pukulan

forehand.

F. Fisiologi Lengan

Gambar 4. Fisiologi Lengan
(Sumber , Sudargo 2011:9)
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Menurut Sudargo (2011 :9) Lengan dalah salah satu bagian anggota gerak

Keadaan mengenai ukuran tubuh berupa panjang lengan akan beruntung

untuk memperoleh kecepatan gerak lengan dan power lengan. Bahwa

tulang merupakan lengan denganluas panjang. maka otot yang panjang dan

langsung akan memungkinkan terjadi gerakan yang cepat dan luas. Karena

lengan dengan tuas yang panjang dipengaruhi kecepatan gerakan dan

kecepatan gerakan itu sebanding dengan besarnya radius yaitu lengan

seseorang. Jadi makin kuat penampang otot makin besar pula kecepatan

yangdiperoleh. Sehingga dengan lengan yang panjang diperoleh

sumbangan dalam pelaksanaan pukulan bola dalam anatomi manusia,

tulang lengan atas adalah tulang panjang pada lengan (atau kaki depan pada

hewan) yang terletak antara bahu dan siku. Pada sistem rangka, terletak di

antara tulang belikat dan radius-ulna (tulang pengumpil-hasta).

G. Pengertian Kekuatan otot tangan

Kekuatan merupakan unsur penting dalam tubuh manusia seperti yang

dikemukakan oleh Lutan, dkk (2000: 66), kekuatan adalah komponen yang

sangat penting guna meningkatakn kondisi fisikseseorang secara

keseluruhan. Sedangkan menurut Nurhasan (2007) kekuatan adalah

kemampuan sekelompok otot dalam menahan beban secara maksimal.

Secara sederhana kekuatan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk

memberikan tenaga terhadap tekanan. Pendapat lain juga dkemukakan

oleh Suharno (1998: 14), bahwa kekuatan ialah kemampuan dari otot untuk



19

mengatasi tahanan atau beban dalam menjalankan aktifitas.Dari pendapat

para ahli dapat disimpulkan bahwa kekuatan otot adalah kemampuan otot

yang menggunakan tenaga maksimal, untuk mengangkat beban. Otot-otot

yang kuat dapat melindungipersendian yang dikelilinginya kemungkinan

terjadinyacidera karena aktivitas fisik.

H. Power Lengan

Power lengan merupakan salah satu kompenen yang harus di miliki

seorang atlet. Menurut Sajoto (1998:55) power lengan adalah “kemampuan

melakukan gerakan eksplosif”. Dalam hal ini dikemukakan bahwa daya

ledak atau power = kekuatan atau force X. kecepatan atau vecolity (P = F x

T ). Power menyangkut kekuatan dan kecepatan kontraksi otot yang

dinamis dan eksplosif serta melibatkan pengeluaran kekuatan otot yang

maksimal dan secepat-cepatnya. Jadi, power lengan otot merupakan

kemampuan otot-otot didaearah lengan untuk mengerhakan kekuatan

maksimum dalam waktu yang sangat cepat dan maksimal .

Dalam hubungannya dengan olahraga, kekuatan otot merupakan salah satu

komponen dasar biomotor yang diperlukan hampir dalam setiap cabang

olahraga. Untuk mencapai prestasi maksimal seseorang harus memiliki

beberapa faktor penting yang dapat menunjangtercapainya prestasi

maksimal tersebut. Kekuatan otot merupakan salah satu penunjang bagi

seseorang untuk mencapai prestasi maksimal. Pada olahraga yang
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menggunakan otot tangan seperti tenis lapangan , kekuatan otot tangan ini

sangatlah penting karena di dalam teknik dasar tenis lapangan seperti

servis, forehand, smash dan lain-lain sangatlah di butuhkan. Maka tidak

mungkin seorang pemain tenis lapangan akan berprestasi tanpa

menggunakan kekuatan otot tangannya.

I. Pukulan Forehand

Menurut Siregar (2007:29) dalam permainan tenis lapangan pukulan ini

sangat dominan atau bisa di katakan pukulan yang sering keluar dalam

permainan tenis.

Ada 5 tahap dalam melakukan pukulan forehand.

a. Gerakan dimulai dari pergerakan badan menuju arah bola dan kita telah

menentukan tepatnya zona bola akan dipukul. Zona yang baik untuk

memukul tenis adalah pada daerah di depan badan anda, di daerah sekitar

bawah perut.

b. Kemudian raket anda ayunkan ke belakang bersamaan dengan rotasi bahu

tangan anda yang tidak memegang raket ke depan. Kaki kiri maju ke

depan dan badan tegak lurus terhadap garis baseline atau net untuk

melakukan closed stance.

c. Ketika bola telah masuk pada zona pukulan yang anda kehendaki, raket

anda ayunkan ke depan menuju titik kontak antara bola dengan raket .

d. Raket kontak dengan bola tenis dan usahakan bola harus berada pada

sweetspot dari raket untuk kesempurnaan dari pukulan tersebut.
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e. Setelah terjadi kontak maka kita melakukan followthrough dengan cara

raket tetap diayunkan hingga melintasi badan kita ke arah kira-kira jam

11.

J. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dibutuhkan untuk mendukung kajian teoritis yang

dikemukakan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilkakukan oleh Fitriani (2016), yang berjudul

“kekuatan otot lengan dan kecepatan tungkai dan kecepatan reaksi

dengan frekuensi pukulan chudan tsuki pada olahrag karate.”

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Aprilianto (2012) yang berjudul

“Hubungan Antara koordinasi mata tangan dan kekuatan otot lengan

dengan keterampilan passing bawah bola voli siswa kelas VII SMP Tri

Sukses Kecamatan Natar Lampung Selatan .”

K. Kerangka Pikir

Pukukulan forehand dalam permainan tenis lapangan merupakan teknik

dasar yang memilik peran penting untuk melakukan dan menyusun suatu

serangan.Untuk keterampilan forehand yang baik dan akurat maka

serangan dapat di lakukan dengan baik.Untuk memperoleh kualitas

forehand dengan baik dan tepat, kompenen-kompenen kondisi fisik yang
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berperan dalam hasil forehand permainan tenis lapangan yaitu dengan

Hubungan kekuatan otot tangan dan power lengan dengan.

Gambar 5. Kerangka Pikir

L. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap

permasalahan penelitian sampai melalui data yang terkumpul Suharsimi,

2010 : 67). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis anggapan atau

dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap permasalalahan yang

ada dalam penelitian.

Berdasrkan uraian di atas penelitian dengan judul “Hubungan kekuatan otot

tangan dan power lengan dengan hasil forehand tenis lapangan pada atlet

club junior putra tenis lapangan Kotabumi” yaitu :

H1 : Adanya hubungan kekuatan otot tangan dengan hasil forehand tenis

lapangan pada atlet club junior putra tenis lapangan Kotabumi.

Kekuatan otot tangan (x1)

Hasil forehand (y)

Power lengan (x2)
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HO : Tidak adanya hubungan kekuatan otot tangan dengan hasil forehand tenis

lapangan pada atlet club junior putra tenis lapangan Kotabumi.

H2 : Adanya hubungan kekuatan power lengan dengan hasil forehand tenis

lapangan pada atlet club junior putra tenis lapangan Kotabumi.

HO : Tidak adanya hubungan kekuatan power lengan dengan hasil forehand

tenis lapangan pada atlet club junior putra tenis lapangan Kotabumi.



III. METODALOGI PENELITIAN

A. Metoda penelitian

Memecahkan suatu masalah diperlukan suatu cara atau metode, karena

metode merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan

suatu penelitian. Menurut Arikunto (2006:160) “Metodologi penelitian

adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data

penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode survei. Survei yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan

tes dan pengukuran dilapangan.

B. Populasi dan Sampel,

1. Populasi

Menurut Arikunto (2006 : 106) Populasi adalah keseluruhan dari subjek

penelitian. Populasi merupakan sumber data yang sangat penting, karena

tanpa kehadiran populasi penelitian tidak akan berarti serta tidak mungkin

terlaksana. Dari pengertian tersebut populasi penelitian ini adalah seluruh

atlet putra junior club tenis lapangan Kotabumi yang berjumlah 26 orang.

2. Sampel

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

yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua.
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Sebaliknya jika subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10-15%

atau 20-25%”. Karena jumlah atlet kurang dari 100 yaitu 26 atlet maka

diambil seluruhnya (total sampel).

C. Variabel Penelitian

Menurut Arikunto (2006), variabel adalah gejala yang bervariasi yang

menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel

bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas (X) : dalam penelitian ini ada

2 (dua) variabel bebas yaitu:

1. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel

lainnya, dalam penelitian ini ada dua variabel bebas, yaitu:

1) Kekuatan otot tangan (X1)

2) Power lengan (X2)

2. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel

lainnya, dalam penelitian ini variabel terikat adalah hasil (Y).
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D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan :

X1 : Kekuatan otot tangan

X2 : Power lengan

Y : Hasil Forehand

E. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari terjadinya pengertian yang keliru tentang konsep

variabel yang terlibat dalam penelitian ini, maka variabel-variabel tersebut

perlu didefinisikan secara operasional sebagai berikut :

a. Kekuatan otot tangan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk

mengatasi tahanan Djoko (2002: 66). tangan adalah anggota tubuh

penggerak yang terdiri dari jari-jari tangan, sendi penggerak, dan otot-otot.

Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa kekuatan otot tangan

adalah kemampuan otot atau segerombol otot di tangan untuk mengatasi

X2

X1

Y

Gambar 6. Desain penelitian variabel X1 dan X2 dengan
variabel Y
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suatu beban atau tahanan dalam menjalankan aktifitas sebab itu

pengukurannya dengan menggunakan tes grip dynamometer..

b. Power Menurut Suharno, (1998:36). Daya ledak yaitu kemampuan

seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

c. Forehand Menurut Siregar (2007:29) dalam permainan tenis lapangan

adalah  pukulan yang sangat dominan atau bisa di katakan pukulan yang

sering keluar dalam permainan tenis

F. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2006:136) instrumen adalah alat atau fasilitas yang

digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih

mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. Penelitian ini

menggunakan pendekatan one-shoot-model yaitu pendekatan yang

mengunakan satu kali pengumpulan data.

1. Instrumen penelitian kekuatan otot tangan

Teknik Pengambilan data :

Testi berdiri tegak dengan kaki direnggangkan dan pandangan lurus ke

depan. Tangan memegang strengh dinamometer dengan tangan disamping

badan. Posisi lengan dan tangan lurus dengan bahu. Tarik grip dengan jari

tangan alat tersebut sekuat tenaga. Pada saat melakukan itu harus sekali

kejut. Tes ini dilakukan sebanyak dua kali. Penilaian: Skor kekuatan
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menarik grip terbaik dari dua kali percobaan dicatat sebagai skor dalam

satuan kg. dengan tingkat ketelitian 0,5 kg.

Gambar 7. Strengh (hand grip) dinamometer
Sumber: Nurhasan (2007)

Cara pelaksanaan :

 Berdiri tegak dengan posisi kaki di buka kurang lebih 20 cm atau

selebar bahu.

 Pandangan lurus kedepan. Tangan memegang grip strength

dynamometer tangan harus lurus. Skala dynamometer  mengahadap

keluar atau kedepaan. Jarum dynamometer berada pada angka nol.

 Setelah itu. Grip strength dynamometer di cengkram dengan sekuat

tenaga.

 Hanya dengan sekali cengkraman tidak boleh dengan sentakan.

 Tangan yang di periksa maupun alat grip strength dynamometer

tidak boleh tersentuh badan atau pun benda lain.

 Hasil tes dapat dilihat pada skala dynamometer dan dilakukan

sebanyak 2 kali, di ambilhasil yang terbaik.
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Cara penilaian :

Tabel 3.1. Norma Kategori Hasil Tes Kekuatan Otot Tangan

Kategori pria (kg)
Kriteria

45.50 –keatas
Baik sekali

35.50-45.00
Bagus

25.50-35.00
Sedang

15,50-25
Cukup

SD-15
Kurang

Sumber : Johnson (1979 : 266)

2. Instrumen penelitian kekutan power lengan

Untuk mengukur kekuatan power lengan atau instrumen yang digunakan

adalah Medicine ball pass.

Teknik Pengambilan data :

Testi duduk tegak diatas kursi dengan kaki dirapatkan dan pandangan

lurus ke depan. Tangan memegang bola medice didepan dada dan dorong

bola dengan kedua tangan tersebut sekuat kuatnya. Tes ini dilakukan

sebanyak dua kali. Penilaian: Skor ini diambil yang terbaik dari dua kali

percobaan.
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Gambar 8. Medicine pass
Sumber : L. Barry (1986)

Cara pelaksanaan :

 Testi posisi duduk tegak di atas kursi dengan memegang bola dan

pandangan kedepan.

 Setelah itu lempar bola kedepan, dengan tetap pada posisi duduk

tegak.

 Nilai yang di peroleh testi, akan di ukur dengan meter dilakukan

sebanyak 2 kali percobaan dan di ambil skor terjauh

Tabel 3.2.Norma Kategori Hasil Tes Power Lengan

Skor Kategori

Pria (M)

Kreteria

5 12 – keatas Baik sekali

4 9 – 11 Baik

3 6 – 8 Cukup
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2 3 – 5 Kurang

1 0 – 2 Kurang sekali

Sumber : L. Barry (1986 :217)

3. Instrumen penelitian hasil forehand

Untuk mengukur hasil forehand atau instrumen yang digunakan adalah

1. Raket dan bola tenis

2. Blangko pengukuran hasil forehand

3. Alat tulis

4. Lapangan tenis

5. Tali (pembatas)

G. Teknik pengambilan data

Pada saat tes pukulan forehand pada atlet junior club tenis lapangan

Kotabumi. Testi siap berdiri di belakang garis sisi lapangan yang

berlawanan dan siap menerima bola dari depan yang dilempar oleh testi

kemudian bola diarahkan ke kolom yang sudah ditandai dengan angka

angka tersebut. Percobaan ini dilakukan enam kali dan dua kali percobaan

diawal. Apabila bola keluar dari lapangan pserta mendapat nilai nol.
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Cara Pelaksanaan :

Testi berdiri di luar garis lapangan dengan memegang raket tenis dan siap

memukul

Kemudian, bola di arahkan dengan melambungkan bola ke testi dari sisi

lapangan yang berlawanan dan siap menerima bola.

Bola di pukul dengan pukulan forehand dan di arahkan kekolom yang

sudah di tandai dengan angka.

Test ini di lakukan 5 kali dan 2 kali percobaan di awal

2,5 cm 7,4 cm 1 cm

Gambar 9. Instrumen Forehand
Sumber :Royalne Wilson ( 1993 : 89)

21 3 54
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Cara penilaian :

Tabel 3.3 Norma Kategori Hasil Tes Forehand

Skor Hasil pukulan

Forehand

Kreteria penilaian

5 22 – 25 Baik sekali

4 16 -21 Baik

3 11 – 15 Cukup

2 6 – 10 Kurang

1 0 – 5 Kurang sekali

Sumber : Bradford N Strand (1993 : 77)

H. Teknik Analisis Data

Apakah ada hubungan yang diberikan oleh masing-masing variabel

Berdasarkan jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian, maka teknik

analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian adalah

menggunakan teknik analisis korelasi sederhana, Sebelum dilakukan analisis

data untuk menjawab hipotesis penelitian, adapun terlebih dahulu langkah-

langkah yang dipergunakan dalam penelitian sebagai berikut:

Data yang dianalisis adalah data variabel bebas yaitu (X1) kekuatan otot

tangan, (X2) kekuatan power lengan  (Y) hasil forehand. Analisis dilakukan
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untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan, yaitu untuk mengetahui

bebas pada variabel terikat, X1 dengan Y, X2 denganY, X1 dan X2 dengan

Y. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

korelasi produck moment.

Langkah untuk mencari koefisien korelasi sederhana antara variabel X dan

Y menggunakan korelasi product moment atau. Adapun rumus yang

dipergunakan sebagai berikut:

= ΣX − (ΣX)(ΣY){nΣX − (ΣX) } {nΣY − (ΣY) }
Keterangan:

= nilai koefisien korelasi

= jumlah sampel

X = Variabel x ( Variabel bebas)

= Variabel y ( Variabel Terikat)

∑X = Jumlah skor X

∑Y = Jumlah skor Y

(∑X2) = Jumlah skor X di kuadratkan

(∑Y2) = Jumlah skor Y dikuadratkan

(∑X) (∑Y) = Jumlah perkalian skor X dan skor Y

Korelasi Personal product moment di lambangkan (R) dengan ketentuan

nilai tidak lebih dari harga (-1≤ r ≤ + 1 ). Apabila nilai R = -1 artinya

korelasi negative sempurna. R = 0 artinya tidak ada korelasi, R = 1 berarti
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sangat kuat. Sedangkan arti R akan dikonsultasi kan dengan table

interpretasi nilai R sebagai berikut :

Tabel 3.4 Interpretasi Koefeien Korelasi r

Besarnya Nilai r Interpretasi

0,080 – 1,00

0,60 – 0,799

0,40 – 0,599

0,20 – 0,399

0,00 – 0,199

Sangat Kuat

Kuat

Cukup Kuat

Rendah

Sangat Rendah

Sumber :Sugiyono (2012)

Selanjutnya, untuk menguji signifikan korelasi product moment dapat

dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Membandingkan nilai r product moment t dengan n adalah

jumlah responden dan taraf signifikan 1 % atau 5 %. Kriteria uji

signifikansinya adalah terima Ho dan tolak H1 jika r ≤ r ,

sebaliknya tolak H0 dan terima H1 jika r > r .

2. Menggunakan rumus uji signifikansi korelasi product moment dengan

dk = n-2 dan taraf signifikansi 1% atau 5%. Kriteria uji

siginifikansinya adalah terima H0 dan tolak H1 jika thitung ≤ ttabel ,

sebaliknya tolak H0 dan terima H1 jika thitung > ttabel
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Dari 2 cara untuk menguji signifikansi di atas, penulis mengambil

keputusan dengan cara nomor 1. Analisis korelasi berganda untuk

menguji hipotesis ke-3 yaitu apakah adaa tau tidaknya pengaruh yang

signifikan secara simultan antara kekuatan otot tangan (X1) dan power

lengan (X2) dengan hasil forehand tenis lapangan (Y). dengan rumus

korelasi ganda sebagai berikut :

Rx1x2y=
21

21212
2

1
2

xr.x1

)x(r.xy)(r.xy)2(r.x-yxr+yxr



Selanjutnya untuk mengetahui signifikan korelasi berganda terlebih dahulu

Fhitung kemudian dibandingkan dengan Ftabel.

Fhitung= /( )
Keterangan:

R : Koefisien Korelasi Ganda

K : Jumlah variabel bebas

N : Jumlah populasi

Fhitung : Nilai F yang dihitung
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Kaidah pengujian signifikansi :

Jika Fhitung ≥ Ftabel , maka H0 ditolak artinya signifikan dan Fhitung ≤ Ftabel, H0

diterima, yang mana artinya tidak signifikan.

Nilai Ftabel menggunakan table F dengan rumus :

Taraf signifikan : α = 0,05

Ftabel = F {(1-a) (dk=k) / (dk=n-k-1)}



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis data yang dilakukan, penelitian ini

memberikan simpulan bahwa otot tangan dan power lengan bisa dijadikan

prediktor untuk megukur hasil forehand pada permainan bola tenis.  Setelah

dianalisis dengan menggunakan korelasi sederhana maka diperoleh kesimpulan

sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tangan dengan

hasil forehand pada permainan bola tenis

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara power lengan dengan hasil

forehand pada permainan bola tenis.

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tangan dan power

lengan dengan hasil forehand tenis lapangan dalam permainan bola tenis

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut di atas, maka dapat disarankan

sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya untuk Institusi Pendidikan Universitas Lampung

dapat meningkatkan berbagai refrensi dalam bidang keolahragaan.
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2. Kedepannya dapat di tingkatkan lagi penelitian yang serupa di program studi

pendidikan jasmani dan kesehatan.

3. Dimasa yang akan datang smoga pelatih mempunyai panduan, dalam

memilih atlet yang akan dilatih tenis sebaiknya pelatih dan pembina tenis

selalu memperhatikan unsur komponen anatomis lengan agar mampu

memberikan sesuatu yang maksimal

4. Atlet di harapkan untuk penelitian ini mampu melihat bagaimana

keberhasilan saat memukul bola dari variabel-variabel yang mendominasi.
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