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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

  

A. Metode Penelitian 

   

Dalam memecahkan suatu masalah diperlukan suatu cara atau metode, karena 

metode merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu 

penelitian. 

Metode penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan 

percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan 

fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan 

pengertian baru dan menaikan tingkat ilmu serta teknologi, Margono S. 

(2005). 

 

Penelitian ini menggunakan metode survey yaitu peneliti mengamati secara 

langsung pelaksanaan tes dan pengukuran dilapangan.  

 dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana atau regresi linier 

tunggal. Membahas hubungan variabel terikat dengan dua atau lebih variabel 

bebas. Sesuai dengan judul penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi daya tahan tungkai, power tungkai, panjang tungkai, kelentukan, 

keseimbanga dan reaksi terhadap frekuensi tendangan dollyo pada siswa 

Taekwondo MAN 1 Bandar Lampung. 
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B. Populasi dan Sampel  

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:117). 

Menurut Arikunto (2010:174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa Taekwondo MAN 1 Bandar 

Lampung yang berjumlah 34 siswa Putra dari seluruh kelas yang mengikuti 

Ekskul Taekwondo di MAN 1 Bandar Lampung. Sampel adalah siswa yang 

diteliti dengan sejumlah populasi. Karena semua populasi yang akan diteliti 

maka menjadi populasi sampel. 

C. Variabel  

 

1. Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 1998: 99). Dalam penelitian ini 

ditetapkan dua macam variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

a. Variabel Bebas  

Variabel bebas atau sering disebut variabel independen adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan 

atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2010: 39). 

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari: 
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1) Daya tahan tungkai  (X1) 

2) Power tungkai (X2) 

3) Panjang tungkai (X3) 

4) Kelentukan (X4) 

5) Keseimbangan (X5) 

6) Reaksi (X6) 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikatnya atau disebut dengan variabel dependen 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variable bebas (Sugiyono, 2010: 39). Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah Frekuensi Tendangan dollyo 

(Y). 

 

D. Definisi Oprasional 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 :  

1. Daya tahan otot tungkai adalah kemampuan seseorang dalam 

mempergunakan kelompok ototnya untuk berkontraksi terus-menerus 

dalam waktu relatif cukup lama, dengan beban tertentu. Menurut 

Sharkey (1996:41), muscular endurance is the ability to lift a load 

repeatedly.Bedasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa daya 

tahan otot adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan 

kelompok ototnya untuk melawan kelelahan dalam menjalankan 
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aktivitas fisik dalam waktu yang lama. Daya tahan otot seseorang 

dapat diketahui dengan tes squat jump. 

2. Power tungkai dimaksud adalah komponen kondisi fisik seseorang 

tentang kemampuannya memadukan antara kecepatan dan kekuatan. 

Power seseorang dapat diketahui dengan tes standing broad jump 

dengan satuan centimeter. 

3. Panjang tungkai dimaksut adalah komponen kondisi fisik seseorang 

tentang keuntungannya berupa kekuatan otot tungkai yang akan 

menghasilkan kekuatan otot tungkai maksimal. Panjang tungkai  

seseorang dapat diketahui anthropometer. 

4. Kelentukan Menurut (Sajoto, 1995: 9) daya lentur adalah efektivitas 

sesorang dalam menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengn 

pengukuran tubuh yang luas. hal ini akan sangat mudah ditanda 

dengan tingkat fleksibilitas persendian pada seluruh permukan tubuh. 

kelantukan menyatakan kemungkinan gerak maksimal yang dapat 

dilakukan oleh suatu persendian. Jadi meliputi hubungan antara tubuh 

persendian umumnya setiap persendian mempunyai kemungkinan 

gerak tertentu sebagai akibat struktur anatominya. 

5. Keseimbangan Menurut Sajoto (1995) “keseimbangan yaitu 

kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ syaraf otot”. 

Terdapat dua macam keseimbangan yaitu keseimbangan statis dan 

dinamis. Keseimbangan statis adalah kemampuan mempertahankan 

keadaan seimbang dalam keadaan diam. Dalam posisi berdiri dengan 



43 
 

keadaan diam maupun bergerak seorang atlet taekwondo harus mampu 

mempertahankan keseimbanganya. 

6. Reaksi Menurut ( Sajoto, 1995:10). Reaksi adalah kemampuan 

seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menghadapi 

rangsangan yang ditimbulkan lewat indra, syaraf atau rasa lainnya. 

Status kondisi fisik seseorang dapat diketahui dengan cara penilaian 

bentuk tes kemampuan. 

7. Tendangan Dollyo (Tendangan Serong/Memutar) 

Kekuatan tendangan ini selain dari lecutan lutut juga sangat 

didukung oleh putaran pinggang yang sebenarnya merupakan 

penyaluran tenaga dari masa badan. Tendangan ini pada dasarnya 

menggunakan pula bantalan telapak kaki (ap chuk) atau baldeung 

(punggung kaki). 

 

E. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:  

 

  

  

   

    

 

 

 

 

Gambar. 8 : Desain penelitian variabel X dan variabel Y 

Sumber: Arikunto1997 

 X2 
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 X1 

Y 

 X4 

 X5 

 X6 
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Keterangan : 

X1 : daya tahan tungkai 

X2 : power tungkai 

X3 : panjang tungkai 

X4 : kelentukan  

X5 : keseimbangan 

X6 : reaksi  

Y   : tendangan dollyo  

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah (Arikunto, 2010:136). Sesuai dengan metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dengan teknik tes dan 

pengukuran, maka instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Daya tahan tungkai pengukuran menggunakan Squat Jump 

2. Power Tungkai Pengukuran menggunakan Standing Broad Jump 

3. Panjang Tungkai pengukuran menggunakan anthropometer 

4. Kelentukan pengukuran menggunakan Sit and Reach 

5. Keseimbangan pengukuran menggunakan balance one 

6. Rekasi pengukuran menggunakan whole Body Reaction 

7. Tendangan Dollyo pengukurannya menggunakan waktu dan target kotak 

 

G. Teknik Pengambilan Data  

 

Menurut Arikunto (2010:265) dijelaskan bahwa metode pengumpulan data 

merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitiannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Arikunto (2010:265) bahwa untuk 

memperoleh data data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai 
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bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena 

data data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik 

akan salah pula. 

Pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui 

metode survey yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan 

pengukuran dilapangan.  

1. Instrumen Daya tahan tungkai 

Hasil pengukuran daya tahan otot tungkai diperoleh dari tes squat 

jump (Nurhasan, 2001).  

a. Tujuan  

Untuk mengukur daya tahan otot kaki 

b. Alat dan fasilitas 

1.Stop watch 

2.Peluit  

3.Alat tulis 

c. Pelaksanaan 

Petugas yang terlibat dalam tes ini adalah satu petugas yang 

mencatat jumlah gerakan squat jump sekaligus dapat 

mencontohkan gerakan yang benar. Peserta tes mulai melakukan 

gerakan squat jump setelah ada aba-aba “ya”, peserta melakukan 

gerakan squat jump sebanyak-banyak nya dalam waktu 60 detik. 

d. Penilaian dilakukan dengan mengambil nilai terbesar dar 2 kali 

pengulangan test. 
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Tabel 1 penilaian squat jump 

Jenis kelamin Jumlah geakan squat 

jump 

Kategori 

Laki-laki >54 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

Sangat kurang 

45-54 

35-44 

20-34 

0-19 

Perempuan >48 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang 

34-48 

17-33 

6-16 

0-5 

 

2. Instrumen Power tungkai di ukur dengan menggunakan 

Standing Broad Jump 

a. Tujuan 

Untuk mengukur power otot kaki dengan meloncat ke atas (horisontal). 

b. Alat dan fasilitas 

1. Meteran 

2. Alat tulis 

3. Formulir tes 

c. Pelaksanaan  

Peserta tes melakukan setangah berjongkok, kaki ditempatkan pada 

balok lompat jauh atau tanda garis, lengan luruskan ke belakang. 

Meloncat atau menolak ke depan sejauh mungkin disertai ayunan 

lengan dari kedua tangan. Setelah itu mendarat denga kedua kaki. 

Percobaan dilakukan 3 kali. 
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d. Penilaian  

Skor peserta tes adalah skor tertinggi dari tiga kali kesempatan.  

Tabel. 2 : Konveksi Standing Broad 

Putra Putri Kriteria 

>82 >65 Baik sekali 

78-81 57-64 Baik 

65-77 49-56 Sedang 

52-64 42-48 Cukup 

<51 <41 Kurang 

  

 
 

Gambar. 9 : Standing Broad Jump Test. Sumber : www.menshealth.com.sg 

3. Panjang tungkai di ukur dengan menggunakan 

Anthropometer 

a. Tujuan 

Untuk mengukur panjang tungkai. 

b. Alat dan fasilitas 

1. Anthropometer 
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2. Alat tulis 

3. Formulir tes 

c. Pelaksanaan  

Peserta tes berdiri tegak, kedua kaki rapat, kemudian diukur dengan 

Anthropometer mulai pangkal paha sampai telapak kaki, dengan 

demikian dapat diketahui berapa panjang tungkai masing-masing 

siswa. 

d. Penilaian  

Pengukuran panjang tungkai sampai sepersepulu sentimeter. Satuan 

ukur panjang lengan adalah cm (sentimeter). 

 
Gambar. 10 : Anthropometer. Sumber : Dokumentasi dari Lab. Penjaskes 

 

4. Instrumen kelentukan (flexibility) 

Untuk mengukur kelentukan digunakan suatu alat yang dsebut Sit and 

Reach. Alat yang digunakan antara lain : 

a. Sit and reach 

b. Tembok atau papan tegak lurus dengan lantai datar 

c. Belangko tes 

d. Alat tulis 

e. Pelaksanaan 
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Pipa 0 diletakan pada tepi tembok, pantat, punggung, dan kepala 

merapat ke tembok, Panjang kaki dicatat sampai cm penuh, testi 

melakukan taihan kedepan penuh, lakukan minimal 3 detik (lakukan 2 

kali berurutan) kelentukan tubuh diukur dengan selisih antara jarak 

raihan dengan panjang kaki dalam centimeter. 

Tabel. 3 : Norma Tes Duduk dan Jangkau 

Kelenturan (Cm) Skor Kategori 

>(19) 5 Sangat Baik 

(11,5) – (19) 4 Baik 

(-1.5) – (11,5) 3 Cukup 

(-6,5) – (-1,5) 2 Sedang 

<(-6,5) 1 Kurang 

 

 

Gambar. 11. Sit and Reach test 
(Sumber : Dokumentasi Dari Lab.Penjaskes) 

 

2. Instrumen keseimbangan 

Untuk mengukur keseimbangan digunakan suatu alat yang disebut 

Balance One. Alat yang digunakan antara lain : 

a. Balance one 

b. Blangko tes 
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c. Alat tulis 

d. Pelaksanaan balance one : 

Beri penjelasan kepada peserta mengenai tes yang akan dilakukan 

sampai peserta benar-benar paham, dan tes dilakukan sebanyak dua kali 

pengukuran dan diambil nilai yang terbaik. Peserta menaruh sebelah 

kaki (kanan atau kiri) dilantai dan sebelah kaki diatas reaction stand. 

Kemudian peserta mengangkat sebelah kaki yang tadi berada dilantai, 

meletakkan tangan dipinggang, dan menutup mata ketika mendengar 

suara buzzer. Tekan tombol start, perintahkan peserta bersiap begitu 

buzzer berbunyi peseta mengangkat satu kaki, meletakkan tangan 

dipinggang dan menutup mata kemudian menahan posisi tersebut 

selama mungkin. Jika peserta meletakkan sebelah kaki yang tadi 

diangkat, maka alat akan berhenti menghitung. Catatlah hasil yang 

muncul di display, tekan reset untuk mengembalikan display ke posisi 

“0” dan alat siap untuk melakukan tes pada peserta berikutnya. 

e. Penilaian : 

Hasil dari besarnya keseimbangan bisa dilihat pada alat pengukur dalam 

satuan detik. Nilai yang diambil adalah nilai terbaik dari dua kali 

pengulangan. 



51 
 

 

Gambar 12. Balance One Test. Sumber : Dokumentasi Dari Lab. Penjaskes 

3. Instrumen Reaksi di ukur dengan menggunakan  

Whole Body Reaction 

a. Tujuan  

Untuk mengukur kecepatan reaksi. 

b. Alat yang digunakan 

1. whole body reaction 

2. alat tulis 

3. formulir tes 

c. pelaksanaan  

alat on, testi  berdiri pada alas tumpu yang tersedia, pandangan 

kea rah sensor yang akan mengeluarkan cahaya, ketika lampu 

menyala testi secepatnya melakukan reaksi dengan membuka 

kedua kaki atau mengeluarkan kedua kaki dari alas tumpu , 

satuan alat ini adalah detik. 

d. penilaian 

dilakukan sebanyak 3 kali  

Norma Whole Body Reaksi kategori prestasi (detik) 

istimewa  : 0.001-0.100 
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bagus sekali : 0.101-0.200 

bagus  : 0.201-0.300 

cukup/sedang : 0.301-0.400 

kurang  : 0.401-0.500 

kurang sekali : 0.501-keatas 

 
Gambar 13: Whole Body Reaksi Test. 

(Sumber: Dokumentasi Penelitian) 

 

4. Frekuensi Tendangan dollyo di ukur dengan menggunakan 

Waktu 30 detik dan menggunakan alat berupa Target Kotak 

a. Tujuan 

Untuk mengetahui frekuensi tendangan dolly chagi pada bela diri 

Taekwondo. 

b. Alat dan fasilitas 

1. Lapangan 

2. Target kotak  

3. Stop watch 

c. Pelaksanaan  

Atlet menendang sesuai ukuran tinggi badan pada sasaran yang 

menjadi batas sasaran yaitu uluh hati (moumtong) sesuai tinggi 
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masing-masing Tester. Tendangan yang dicatat pun harus berbunyi 

keras dan tepat sasaran, dilakukan selama 30 detik. 

d. Penilaian  

1. jumlah tendangan yang benar yang dilakukan salam 30 detik   

2. Terlampir 

H. Teknik nalisis Data 

Analisis data ditujukan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian. Mengingat data yang ada adalah data yang 

masih mentah dan memiliki satuan yang berbeda, maka perlu disamakan 

satuan ukurannya sehingga lebih mudah dalam pengolahan data 

selanjutnya. Dengan demikian data mentah diubah menjadi data yang 

standart (T Skor). Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis 

regresi linier sederhana dan regresi linier tunggal. Untuk perhitungan 

statistik menggunakan program SPSS for windows release 16. 

1.  Uji Prasyarat Analisis Regresi 

Agar memenuhi persyaratan analisis dalam menguji hipotesis 

penelitian, akan dilakukan beberapa langkah uji persyaratan, meliputi : 

uji normalitas data, uji homogenitas varians data, dan uji linieritas 

data. Adapun hasilnya dirangkum pada tabel-tabel di bawah ini. 

 

a. Uji Normalitas 
  

Hasil output dari pengujian normalitas dengan Kolmogorov-

Smirnov adalah sebagai berikut : 
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NPar Tests 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 34 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 7.17673229 

Most Extreme Differences Absolute .090 

Positive .068 

Negative -.090 

Kolmogorov-Smirnov Z .523 

Asymp. Sig. (2-tailed) .947 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

Analisis data hasil Output :  

Untuk menguji normalitas data, digunakan hipotesis sebagai 

berikut :  

H0 : Data tidak berdistribusi normal  

H1 : Data berdistribusi normal  

Kriteria  penerimaan H1 

H1 diterima jika nilai sig (2-tailed) ≥ 5%.  

Tabel diatas diperoleh nilai sig = 0,947 = 94,7% ≥ 5% , H1 

diterima. Artinya variabel variabel unstandarized residual 

berdistribusu normal jadi analisis regresi dapat dilanjutkan. 
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b. Uji Linieritas 
 

Uji linieritas pada analisis regresi sederhana berguna untuk 

mengetahui apakah penggunaan model regresi linier dalam 

penelitian ini tepat atau tidak. Untuk melakukan uji linieritas dapat 

dilihat pada rangkuman tabel 4 : Anova (terlampir) dibawah ini: 

No Variabel Nilai Sig. Signifikansi  Kesimpulan 

1 Daya Tahan Tungkai 0.213 0.05 Linier 

2 Power Tungkai 0.947 0.05 Linier 

3 Panjang Tungkai 0.075 0.05 Linier 

4 Kelentukan 0.978 0.05 Linier 

5 Keseimbangan 0.572 0.05 Linier 

6 Reaksi 0.647 0.05 Linier 

 

Hipotesis yang digunakan, 

H0: model tidak regresi linier. 

H1: model regresi linier. 

Kaidah pengambilan keputusan: 

Jika F hitung ≤ F table atau  nilai sig ≥ 0,05= maka H1 diterima. 

Jika F hitung >F table atau  nilai sig < 0,05= maka H0 diterima. 

  

c. Uji Heteroskedastisitas atau Uji Homogenitas 

Uji Heteroskedastisitas atau uji homogenitas bertujuan menguji 

apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan (heterogen) variance 

dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran variabel 

bebas.  

 

Penyebaran yang acak menunjukkan model regresi yang baik 

heterogen.  Dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

mengamati grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar 

di atas dan di bawah sumbu Y. Berikut hasil pengolahan 

menggunakan program SPSS 16. 

 
 

Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada 

sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi ini. Selain dengan 

mengamati grafik scatterplot uji heterokedastisitas juga dapat 

dilakukan dengan uji Glejser. Uji glejser yaitu pengujian dengan 

meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. 

Output dari uji glejser adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Dependent Variabel: Abs_res 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25.128 16.017  1.569 .128 

X1 .012 .043 .052 .282 .780 
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X2 -.039 .017 -.404 -2.226 .135 

X3 -.173 .162 -.177 -1.068 .295 

X4 .146 .095 .259 1.539 .135 

X5 .001 .014 .010 .050 .960 

X6 -11.381 4.887 -.430 -2.329 .228 

a. Dependent Variable: ABS_RES1    

 

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan semua 

variable independen mempunyai nilai sig ≥ 0,05. Jadi tidak ada 

variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen abs_res. Hal ini terlihat dari nilai sig pada tiap-

tiap variabel independen seluruhnya diatas 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya h 

eterokedastisitas. 

 

2. Analisis Regresi 

Rangkuman hasil perhitungan SPSS tes daya tahan otot, power 

tungkai, panjang tungkai, kelentukan keseimbangan dan reaksi 

terhadap frekuensi tendangan dollyo adalah sebagai berikut : 

 

a. Regresi Linier Sederhana (Tunggal) Daya Tahan Tungkai 

(X1) Terhadap Frekuensi Tendangan Dollyo (Y) 

 

Persamaan regresi linier sederhana :  Ŷ = 13,015 + 0,740X1.  

Koefisien determinasi 0,185 maka dapat diketahui besarnya 

kontribusi Daya Tahan Tungkai adalah sebesar 18,5 %. 

 

b. Regresi Linier Sederhana (Tunggal) Power Tungkai (X2) 

Terhadap Frekuensi Tendangan Dollyo (Y) 
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persamaan regresi linier sederhana antara X2 terhadap Y yaitu :  

Ŷ= 19,469 + 0,502X2. Koefisien determinasi 0,252 maka dapat 

diketahui besarnya kontribusi Power Tungkai adalah sebesar 

 25,2 %. 

 

c. Regresi Linier Sederhana (Tunggal) Panjang Tungkai (X3) 

Terhadap Frekuensi Tendangan Dollyo (Y) 

 

persamaan regresi linier sederhana antara X3 terhadap Y yaitu :  

Ŷ = 42,062 + 0,269X3. Koefisien determinasi 0,072  maka dapat 

diketahui besarnya kontribusi Panjang Tungkai adalah sebesar  

7,2%. 

 

d. Regresi Linier Sederhana (Tunggal) Kelentukan (X4) 

Terhadap Frekuensi Tendangan Dollyo (Y) 

 

persamaan regresi linier sederhana antara X4 terhadap Y yaitu :  

Ŷ = 27,537+ 0,389X4. Koefisien determinasi 0,152 maka dapat 

diketahui besarnya kontribusi Kelentukan adalah sebesar 15,2%. 

 

e. Regresi Linier Sederhana (Tunggal) Keseimbangan (X5) 

Terhadap Frekuensi Tendangan Dollyo (Y) 

 

persamaan regresi linier sederhana antara X5 terhadap Y yaitu :  

Ŷ = 30,704+ 0,376X5. Koefisien determinasi 0,141 maka dapat 

diketahui besarnya kontribusi Keseimbangan adalah sebesar 

14,1%. 
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f. Regresi Linier Sederhana (Tunggal) Reaksi (X6) Terhadap 

Frekuensi Tendangan Dollyo (Y) 

 

persamaan regresi linier sederhana antara X6 terhadap Y yaitu :  

Ŷ = 28,857+ 0,386X6. Koefisien determinasi 0,146 maka dapat 

diketahui besarnya kontribusi Reaksi adalah sebesar 14,6%. 

 

3. Uji Hipotesis 

 

Hipotesis 1 

Daya Tahan Tungkai memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0,003 pada tabel 

Coefficients
a
 dengan nilai α (derajat signifkansi) 0,05 artinya 

0,003<0,05 atau Daya Tahan Tungkai memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap Frekuensi Tendangan Dollyo.  Jadi H0 ditolak dan 

H1 diterima , Daya Tahan Tungkai memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap Frekuensi Tendangan Dollyo. 

  

Hipotesis 2 

Power Tungkai memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0,001 pada tabel 

Coefficients
a
 dengan nilai α (derajat signifkansi) 0,05 artinya 

0,001<0,05 atau Power Tungkai memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap Frekuensi Tendangan Dollyo.  Jadi H0 ditolak dan H2 

diterima , Power Tungkai memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap Frekuensi Tendangan Dollyo. 
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Hipotesis 3 

Panjang Tungkai memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0,002 pada tabel 

Coefficients
a
 dengan nilai α (derajat signifkansi) 0,05 artinya 

0,002<0,05 atau Panjang Tungkai memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap Frekuensi Tendangan Dollyo. Jadi H0 ditolak dan 

H3 diterima , Panjang Tungkai memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap Frekuensi Tendangan Dollyo. 

 

Hipotesis 4 

Kelentukan memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0,003 pada tabel 

Coefficients
a
 dengan nilai α (derajat signifkansi) 0,05 artinya 

0,003<0,05 atau Kelentukan memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap Frekuensi Tendangan Dollyo. Jadi H0 ditolak dan H4 

diterima, Kelentukan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

Frekuensi Tendangan Dollyo.  

 

Hipotesis 5 

Keseimbangan memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0,001 pada tabel 

Coefficients
a
 dengan nilai α (derajat signifkansi) 0,05 artinya 

0,001<0,05 atau Keseimbangan memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap Frekuensi Tendangan Dollyo. Jadi H0 ditolak dan H5 

diterima, Keseimbangan memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap Frekuensi Tendangan Dollyo. 
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Hipotesis 6 

Reaksi memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0,003 pada tabel Coefficients
a
 

dengan nilai α (derajat signifkansi) 0,05 artinya 0,003<0,05 atau Reaksi 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Frekuensi Tendangan 

Dollyo. Jadi H0 ditolak dan H6 diterima, Reaksi memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap Frekuensi Tendangan Dollyo. 


