
Muhammad Ramadhani .P. |13.1.01.09.0285 
FKIP  - Penjaskesrek 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 0|| 

 

ARTIKEL 

 

HUBUNGAN KEKUATAN OTOT LENGAN, KELENTUKAN 

PUNGGUNG DAN KOORDINASI MATA TANGAN PADA KETEPATAN 

SERVIS PANJANG PERMAINAN BULU TANGKIS 

EKSTRAKULIKULER SMP NEGERI 5 KEDIRI SEMESTER (1) SATU 

TAHUN AJARAN 2017/2018  

 

 

 

Oleh: 

MUHAMMAD RAMADHANI PRADANA 

13.1.01.09.0285 

 

Dibimbing oleh : 

1. Drs. Sugito.M.Pd. 

2. Weda.M.Pd. 

 

PROGRAM STUDI PENJASKESREK  

FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

TAHUN 2018 

 

Simki-Techsain Vol. 02 No. 05 Tahun 2018 ISSN : 2599-3011



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Muhammad Ramadhani .P. |13.1.01.09.0285 
FKIP  - Penjaskesrek 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 1|| 

 
 

 

Simki-Techsain Vol. 02 No. 05 Tahun 2018 ISSN : 2599-3011



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Muhammad Ramadhani .P. |13.1.01.09.0285 
FKIP  - Penjaskesrek 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 2|| 

 
 

HUBUNGAN KEKUATAN OTOT LENGAN, KELENTUKAN 

PUNGGUNG DAN KOORDINASI MATA TANGAN PADA 

KETEPATAN SERVIS PANJANG PERMAINAN BULU TANGKIS 

EKSTRAKULILER SMP NEGERI 5 KEDIRI SEMESTER (1) SATU 

TAHUN AJARAN 2017/2018 

 

Muhammad Ramadhani Pradana 

13.1.01.09.0285 

FKIP - Penjaskesrek 

Email: ramadhanipradana0285@gmail.com 
Drs. Sugito,M.P.d. dan Weda.M.Pd. 

 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 

 

ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa Masih 

rendahnya kemampuan servis panjang di smp negeri 5 kediri disebabkan oleh keterbatasan dalam hal 

waktu, keterbatasan dalam hal dana dan fasilitas pendukung , hasil servis panjang yang dilakukan 

siswa masih lemah. 

Permasalahnya  penelitian ini adalah (1). Adakah hubungan yang signifikan antara kekuatan otot 

lengan pada ketepatan servis panjang pada permainan bulu tangkis ekstrakulikuler smp negeri 5 kediri 

tahun 2017/2018? (2).Adakah hubungan yang signifikan antara kelentukan punggung pada ketepatan 

servis panjang pada permainan bulu tangkis ekstrakulikuler smp negeri 5 kediri tahun 2017/2018? (3) 

adakah hubungan yang signifikan antara koordinasi mata tangan pada ketepatan  servis panjang pada 

permainan bulu tangkis ekstrakulikuler smp negeri 5 kediri tahun 2017/2018? (4).Adakah hubungan 

yang signifikan Kekuatan Otot Lengan, kelentukan punggung dan koordinasi mata tangan pada 

ketepatan servis panjang dalam permainan bulu tangkis ekstrakulikuler Smp negeri 5 Kediri tahun 

ajaran 2017- 2018 ?  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subyek penelitian siswa putra 

ekstrakulikuler smp negeri 5 kediri. Penelitian dilakukan dengan cara tes dan kemampuan.  

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan: (1)Bagi guru atau pelatih, hasil 

penelitian ini dapat menjadi tolak ukur faktor pengaruh keberhasilan dalam melakukan servis panjang. 

(2) Bagi siswa, bahwa dengan memiliki faktor pendukung yang maksimal maka akan memperoleh 

prestasi yang baik pula. 

Kata kunci: Kekuatan otot lengan, Kelentukan punggung dan koordinasi mata tangan pada ketetapan 

servis panjang. 
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1. Latar belakang 

Pendidikan jasmani pada dasarnya 

merupakan bagian integral dari 

sistem pendidikan secara 

keseluruhan, bertujuan 

mengembangkan aspek kesehatan, 

kebugaran jasmani, keterampilan 

kritis, stabilitas emosional, 

keterampilan sosial, penalaran dan 

tindakan moral melalui aktivitas 

jasmani dan olahraga. Menurut Aip 

syarifudin,dkk (dalam nurhadi 

santoso, 2009: 3) pendidikan 

jasmani diartikan sebagai 

berikut:Suatu proses melalui 

aktivitas jasmani, yang dirancang 

dan disusun secara sistematik untuk 

merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan, meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan 

kecerdasan dan pembentukan 

watak, serta nilai dan positif bagi 

setiap warga negara dalam rangka 

tujuan pendidikan. 

Ternyata beberapa permainan 

merupakan pelopor dari permainan 

bulu tangkis modern, tetapi asal 

permainan tersebut tidak diketahui 

dahulu permainan bulu tangkis 

menggunakan dengan pemukul kayu 

dan bola bulu tangkis (cock) telah 

dimainkan di Cina kuno, di England 

pada abad ke-12, di Polandia pada abad 

ke-18, dan di India pada di penghujung 

abad ke- 19. Dimana permainan bulu 

tangkis di Eropa antara abad ke =-11 

dan 14 dinamakan “betader”. 

Permainan bulu tangkis didukung oleh 

federasi bulu tangkis internasional 

(I.B.F.).  

Sembilan Negara anggota 

mendirikan I.B.F. pada tahun 1934, 

I.BF. telah berkembang dengan Negara 

anggota sebesar 120 negara yang 

tersebar luas. Kejuaraan dunia bulu 

tangkis beregu putra untuk Thomas 

Cup, beregu putri untuk Uber Cup, 

kejuaraan dunia perorangan dan 

kejuaraan dunia ganda campuran untuk 

Sudirman cup dan final Grand Prix. 

Kejuaraan Thomas Cup dan 

Uber Cup sering bersamaan dalam 

pertandingannya dengan tahun genap, 

sedangkan perorangan atau ganda 

campuran yaitu dengan tahun ganjil. 

Pada pertama kali kejuaraan Sudirman 

cup di Jakarta pada tahun 1989. 

Teknik dasar permainan bulu 

tangkis  

1. Teknik memegang raket         

2. Servis  

3. pukulan Overhead  

4. Pukulan clear  

5. Pukulan drop  

6. Smash      

7. Pukulan drive. 

Permainan bulu tangkis di 

awali dengan melakukan teknik 

memegang raket kemudian ke dua 

dengan servis yang menggunakan 
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teknik yang baik akan dapat membuat 

lawan kehilangan kontrol pada saat 

menerima servis dan akan menjadi 

keuntungan (menambah poin) bagi 

lawan yang melakukan servis, jadi 

servis merupakan teknik dasar yang 

harus dikuasai dengan baik dan benar.( 

tony grice 1996) 

Permainan bulu tangkis disukai 

oleh banyak pemuda dan pemudi di 

Indonesia, tetapi dalam 

berlangsungnya permainan terjadi 

banyak kesalahan pada saat permainan 

berlangsung, misalkan pada saat 

melakukan servis masih banyak 

kesalahan seperti bola atau kock tidak 

mengarah daerah lawan, bola atau 

kock keluar lapangan, ini merupakan 

fenomena bahwa teknik melakukan 

servis belum dikuasai dengan baik. 

Permainan bulu tangkis dengan 

melakukan servis, ini merupakan 

teknik menyerang lawan dengan 

efektif dan efesien, tapi masih banyak 

pemain yang kurang menguasai teknik 

servis. Berdasarkan permasalahan di 

atas, maka penulis ingin mengetahui 

ada tidaknya hubungan antara 

kekuatan otot lengan, kelentukan 

punggung dan koordinasi mata tangan 

dengan ketepatan servis panjang, 

sehingga penulis mengangkat judul 

sebagai berikut:  dengan judul 

“Hubungan Kekuatan Otot Lengan, 

Kelentukan Punggung dan 

koordinasi mata tangan pada 

ketepatan Servis panjang Dalam 

Permainan bulu tangkis 

ekstrakulikuler SMP Negeri 5 

Kediri tahun ajaran 2017-2018”. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan penelitian dan 

jenis penelitian 

1. Pendekatan penelitian  

Pendekatan yang penelitian 

gunakan adalah pendekatan 

kuantitatif 

2. Teknik penelitian  

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian 

statistik deskriptif 

3. Tempat dan waktu 

penelitian 

a. Tempat penelitan 

Di gedung serba guna 

desa betet, Smp Negeri 

5 Kediri. 

b. Waktu penelitian 

4 bulan dalam 

melakukan penelitian. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi dalam 

penelitian ini, adalah  

siswa yang mengikuti 

ekstrakulikuler bulu 
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tangkis di  SMPN 5 

KEDIRI  yang  terdiri 

dari (kelas VII jumlah 

1anak, kelas VIII 

jumlah 2anak dan kelas 

IX jumlah 17anak). 

b. Sampel diambil semua 

jumlah populasi. 

5. Instrumen Penelitian dan 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Pengembangan 

Instrumen 

a. Tes Kekuatan Otot 

Lengan 

menggunakan 

push-up 

b. Tes kelentukan 

punggung 

menggunakan tes 

sit and reach 

c. Tes koordinasi mata 

tangan 

menggunakan 

modifikasi 

melempar bola 

kasti. 

d. Tes ketepatan servis 

panjang 

menggunakan tes 

ketepatan 

B. Langkah-langkah 

Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang 

paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan 

utama adalah mendapatkan 

data tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan 

mendapatakan data yang 

memenuhi standar data 

yang diterapkan.  

Langkah- langkah 

pengumpulan data yang 

dilakukan antara lain 

sebagai berikut: 

1) Menyusun instrumen 

penelitian ( Ragam 

Evaluasi Subjektif). 

Menyusun rancangan. 

2) Menguji validitas 

instrumen penelitian 

(LKS). 

Sebelum dilakukan 

mengumpulan data, 

instrumen yang telah 

disusun harus diuji 

validitas terlebih 

dahulu, agar diketahui 

apakah instrumen 

tersebut valid atau 

tidak.  

3) Menyusun instrumen 

penelitian  
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Setelah dilakukan 

pengujian validitas 

instrumen, maka akan 

diperoleh instrumen 

yang valid. Instrumen 

yang valid tersebut 

disusun kembali untuk 

untuk memperoleh data 

yang diperlukan  

4) Menguji kompetensi 

siswa mengunakan 

instrumen yang valid 

Langkah selanjutnya 

setelah disusun 

instrumen yang valid. 

Peneliti menguji 

kompetensi siswa 

melalui instrumen 

tersebut. dalam 

penelitian ini peneliti 

menguji kompetensi 

siswa kelas VII, VIII, 

IX SMPN 5 Kediri 

yang dilaksanakan 

pada bulan desember  

2017 

5) Mengumpulkan hasil 

uji kompetensi siswa  

b) Teknik Analisa Data 

Salah satu teknik statistik 

yang sering dicapai atau digunakan 

untuk   mencari hubungan antara 

dua variabel adalah menggunakan 

suatu korelasi. Dua variabel yang 

hendak atau akan diselidiki 

biasanya variabel bebas diberi 

tanda (X) dan variabel terikat diberi 

tanda (Y). 

  Teknik analisis data 

merupakan data yang ditempat 

guna pengolahan data yang 

diperoleh. Analisis tersebut 

bertujuan untuk mengetahui 

hipotesis yang telah 

ditunuskan.suatu hipotesis diterima 

atau ditolak nantinya tergantung 

dari hasil pengelolaan data yang 

dilakukan. Namun sebelum analisis 

data lebih lanjut maka terlebih 

dahulu dilakukan uji syarat statistik 

yaitu uji normalitas dan uji 

homogetas.   

1. Uji persyaratan  

A. Uji Normalitas data  

B. Uji Homogenitas varians data  

C. Uji linieritas data  

D. Pengujian hipotesis  

E. Norma Keputusan  

III. Hasil dan kesimpulan 

a.  Deskripsi Data Variabel  

Deskripsi data dilakukan untuk 

dapat memperoleh kesimpulan 

dalam pelaksanaan penelitian, maka 

data yang telah diperoleh 

selanjutnya adalah mengolah data 

tersebut agar skor yang diperoleh 
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mempunyai arti. Pengolahan data 

dalam suatu penelitian dilakukan 

untuk menemukan jawaban rumusan 

masalah yang telah diajukan 

sebelumnya yaitu Hubungan 

Kekuatan Otot Lengan, Kelentukan 

Punggung dan koordinasi mata 

tangan pada ketepatan Servis  

panjang Dalam Permainan bulu  

tangkis ekstrakulikuler SMP Negeri 

5 Kediri semester(1) satu tahun 

ajaran 2017-2018 .Dan penelitian ini 

menggunakan survey test dan 

analisis data yang dilakuakan oleh 

peneliti yaitu dengan menggunakan 

statistik program software komputer 

statistical product and service 

solution (SPSS) Versi 23.  

1. Pengujian Hipotesis Pertama  

Hipotesis pertama 

menyatakan terdapat hubungan 

signifikan antara hubungan 

kekuatan otot lengan, 

kelentukan punggung dan 

koordinasi mata tangan pada 

ketepatan servis panjang dalam 

permainan Bulu tangkis 

ekstrakulikuler SMP Negeri 5 

Kediri semester (1)satu tahun 

ajaran 2017-2018. Pengujian 

hipotesis pertama 

menggunakan teknik analisis 

korelasi sederhana, yang 

hasilnya dapat dilihat pada 

tabel berikut; 

Tabel 4.7 

Rangkuman Hubungan 

antara Kekuatan Otot 

Lengan pada ketepatan 

servis panjang 

 

Koefisien korelasi yang 

dihasilkan adalah 0,657 dan 

lebih besar dari r-tabel = 0,423, 

berarti hubungan antara 

kekuatan otot lengan pada 

ketepatan Servis panjang 

Dalam Permainan bulu tangkis 

ekstrakulikuler SMP Negeri 5 

Kediri tahun semester (1)satu 

ajaran 2017-2018 bersifat 

signifikan. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa hipotesis 

pertama menyatakan ada 

hubungan signifikan antara 

kekuatan otot lengan pada 

ketepatan Servis panjang 

Dalam Permainan bulu tangkis 

ekstrakulikuler SMP Negeri 5 

Kediri semester (1)satu tahun 

ajaran 2017-2018. 

 

Jenis 

korelasi  

Harga 

r 

hitung   

Tabel 

(n=20, 

a=5%) 

p Keterangan  

Y – X1 0,657 0,423 0,000 Signifikan  
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2. Pengujian Hipotesis Kedua  

Hipotesis kedua 

menyatakan terdapat hubungan 

signifikan antara kelentukan 

punggung pada ketepatan 

servis panjang dalam 

permainan Bulu tangkis 

ekstrakulikuler SMP Negeri 5 

Kediri semester (1)satu tahun 

ajaran 2017-2018. Pengujian 

hipotesis kedua menggunakan 

teknik analisis korelasi, yang 

hasilnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Rangkuman Hubungan 

Antara Kelentukan 

punggung pada ketepatan 

servis panjang 

 

Koefisien korelasi yang 

dihasilkan adalah 0,665 dan 

lebih besar dari r-tabel = 0,423, 

berarti hubungan antara 

kelentukan punggung pada 

ketepatan servis panjang dalam 

permainan Bulu tangkis 

ekstrakulikuler SMP Negeri 5 

Kediri semester (1)satu tahun 

ajaran 2017-2018 bersifat 

signifikan. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa hipotesis 

kedua menyatakan ada 

hubungan signifikan antara 

kelentukan punggung pada 

ketepatan Servis panjang 

Dalam Permainan bulu tangkis 

ekstrakulikuler SMP Negeri 5 

Kediri semester (1)satu tahun 

ajaran 2017-2018 

3. Pengujian Hipotesis 

Ketiga 

Hipotesis kedua 

menyatakan terdapat 

hubungan signifikan antara 

koordinasi mata tangan 

pada ketepatan servis 

panjang dalam permainan 

Bulu tangkis ekstrakulikuler SMP Negeri 

5 Kediri semester (1)satu tahun ajaran 

2017-2018. Pengujian hipotesis ketiga 

menggunakan teknik analisis korelasi, 

yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis 

korelasi  

Harga 

r 

hitung   

Tabel 

(n=20, 

a=5%) 

P Keterangan  

Y-X2 0,665 0,423 0,087 Signifikan 
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Tabel 4.9 

Rangkuman Hubungan 

Antara koordinasi mata 

tangan pada ketepatan servis 

panjang 

 

Koefisien korelasi yang 

dihasilkan adalah 0,461 dan 

lebih besar dari r-tabel = 0,432, 

berarti hubungan antara 

koordinasi mata tangan pada 

ketepatan servis panjang dalam 

permainan Bulu tangkis 

ekstrakulikuler SMP Negeri 5 

Kediri semester (1)satu tahun 

ajaran 2017-2018 bersifat 

signifikan. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa hipotesis 

ketiga menyatakan ada 

hubungan signifikan antara 

koordinasi mata tangan pada 

ketepatan servis panjang dalam 

permainan Bulu tangkis 

ekstrakulikuler SMP Negeri 5 

Kediri semester (1)satu tahun 

ajaran 2017-2018. 

4. Pengujian Hipotesis Keempat  

Hipotesis yang diajukan 

adalah terdapat hubungan yang 

signifikan Kekuatan Otot 

Lengan, Kelentukan Punggung 

dan koordinasi mata tangan 

pada ketepatan servis panjang 

dalam permainan Bulu tangkis 

ekstrakulikuler SMP Negeri 5 

Kediri semester (1)satu tahun 

ajaran 2017-2018.  Hipotesis 

tersebut dibuktikan dengan 

analisis regres ganda, koefisien 

regresi ganda (Ry) yang 

diperoleh sebesar 0,779, berarti 

korelasinya positif. 

Rangkuman hasil analisis 

korelasi ganda dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Rangkuman Hasil Uji 

Signifikansi Korelasi 

Ganda 

ganda, dilakukan 

dengan berartian atau 

signifikansi koefisien regresi 

menggunakan harga F. Dari 

analisis korelasi ganda 

diperoleh F-hitung sebesar 

8,239, kemudian 

dikonsultasikan dengan F-tabel 

pada db 3 lawan 16 dengan 

Jenis 

korelasi  

Harga 

r 

hitung   

Tabel 

(n=20, 

a=5%) 

P Keterangan  

Y-X3 0,461 0,423 0,041 Signifikan 

Ry 
R2 

 

Harga  

P Keterangan F 

Hitung 

F 

tabel 

0,779 0,607 8,239 3,24 0,000 Signifakansi 
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tarif signifikansi 5%, diperolrh 

F-tabel sebesar 3,24. Ternyata 

harga F-hitung 8,239 lebih 

besar dari F Tabel 3,24, berarti 

regresi gandanya signifikan. 

Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan 

Kekuatan Otot Lengan, 

Kelentukan Punggung dan 

koordinasi mata tangan pada 

ketepatan Servis panjang 

Dalam Permainan bulu tangkis 

ekstrakulikuler SMP Negeri 5 

Kediri semester (1)satu tahun 

ajaran 2017-2018. 

Analisis korelasi ganda 

dengan harga koefisien 

determinasi (R2). Koefisien 

determinasi yang diperoleh 

adalah 0,607, artinya 

(0,607x100%) = 60,7% naik-

turunya ketepatan servis 

panjang Dalam Permainan bulu 

tangkis ekstrakulikuler SMP 

Negeri 5 Kediri semester 

(1)satu tahun ajaran 2017-2018 

ditentukan oleh kekuatan otot 

lengan,kelentukan punggung 

dan koordinasi mata tangan, 

sedangkan sisanya 39,3% 

ditentukan oleh faktor atau 

variabel lain yang tidak dikaji 

dalam penelitian ini. 

 

  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data, 

deskripsi, pengujian hasil penelitian, 

dan pembahasan, daat diambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Ada hubungan yang signifikan antara 

kekuatan otot lengan pada ketepatan 

Servis panjang Dalam Permainan 

bulu tangkis ekstrakulikuler SMP 

Negeri 5 Kediri semester(1) satu 

tahun ajaran 2017-2018, dengan nilai 

r hitung = 0,657 > r tabel = 0,423, 

sehingga Ha diterima.  

2. Ada hubungan yang signifikan antara 

kelentukan punggung pada ketepatan 

Servis panjang Dalam Permainan 

bulu tangkis ekstrakulikuler SMP 

Negeri 5 Kediri semester(1) satu 

tahun ajaran 2017-2018, dengan nilai 

r hitung = 0,665  > r tabel = 0,423, 

sehingga Ha diterima. 

3.  Ada hubungan yang signifikan 

antara koordinasi mata tangan pada 

ketepatan Servis panjang Dalam 

Permainan bulu tangkis 

ekstrakulikuler SMP Negeri 5 Kediri 

semester(1) satu tahun ajaran 2017-

2018, dengan nilai r hitung = 0,461 > 

r tabel = 0,423, sehingga Ha 

diterima. 
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4. Ada hubungan yang signifikan antara 

kekuatan otot lengan, kelentukan 

punggung dan koordinasi mata 

tangan pada ketepatan Servis 

panjang Dalam Permainan bulu 

tangkis ekstrakulikuler SMP Negeri 

5 Kediri semester(1) satu tahun 

ajaran 2017-2018, dengan nilai r 

hitung = 0,771 > r tabel = 0,423, 

sehingga Ha diterima.  
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