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ABSTRAK 

 
penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman, bahwa masih rendahnya hasil 

ketepatan pukulan forehand drive di klub Niplas Kabupaten Tulungagung, hal ini dikarenakan faktor 

kekuatan otot lengan, kelentukan pergelangan tangan dan kelincahan. Permasalahan penelitian ini 

adalah (1) Adakah hubungan antara kekuatan otot lengan dengan ketepatan pukulan forehand drive? 

(2) Adakah hubungan antara kelentukan pergelangan tangan dengan ketepatan pukulan forehand 

drive? (3) Adakah hubungan antara kelincahan dengan ketepatan pukulan forehand drive? (4) Adakah 

hubungan antara kekuatan otot lengan, kelentukan pergelangan tangan dan kelincahan dengan 

ketepatan pukulan forehand drive?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subyek 

penelitian atlet putra klub Niplas Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan instrumen 

berupa tes dan pengukuran yang sesuai dengan panduan tes pengukuran olahraga. Kesimpulan hasil 

penelitian ini adalah (1) Ada hubungan yang signifikan diketahui bahwa korelasi kekuatan otot lengan 

dengan ketepatan pukulan forehand drive rhitung= 0,546 > rtabel= 0,444. (2) Ada hubungan yang 

signifikan diketahui bahwa korelasi kelentukan pergelangan tangan dengan ketepatan pukulan 

forehand drive rhitung= 0,797 > rtabel= 0,444. (3) Ada hubungan yang signifikan diketahui bahwa 

korelasi kelincahan dengan ketepatan pukulan forehand drive rhitung= 0,549 > rtabel= 0,444. (4) Ada 

hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara kekuatan otot lengan, kelentukan pergelangan 

tangan dan kelincahan dengan ketepatan pukulan forehand drive terbukti nilai Fhitung > Ftabel (14,047 > 

3,590), hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan. Simpulan dari penelitian ini 

adalah ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan, kelentukan pergelangan tangan dan 

kelincahan dengan ketepatan pukulan forehand drive.  

 

 

 

KATA KUNCI  : Kekuatan Otot Lengan, Kelentukan Pergelangan Tangan, Kelincahan, 

Ketepatan Pukulan Forehand Drive 
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I. LATAR BELAKANG 

Olahraga tenis meja adalah salah 

satu sarana yang dapat menunjang 

proses pencapaian atlet secara integral. 

Menyadari akan hal itu, pelatih harus 

benar-benar mampu menciptakan suatu 

pelatihan agar anak didik memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan potensi 

yang tinggi. Permainan tenis meja 

adalah salah satu cabang olahraga yang 

banyak digemari masyrakat luas, 

karena permainan tenis ini sangat 

menarik dan dapat dimainkan didalam 

rumah dengan peralatan yang relatif 

murah, serrta tidak membutuhkan 

tempat yang luas. Tenis meja dapat 

dimainkan dan dilakukan oleh semua 

anggota keluarga dan memberi gerak 

badan serta hiburan kepada pemain-

pemain semua tingkat usia. Menurut 

Hodges (2007: 01) tenis meja olahraga 

raket yang paling terkenal didunia dan 

jumlah partidipasinya menempati 

urutan kedua. 

Diklub Niplas masih banyak 

pemain yang gagal melakukan pukulan 

forehand drive kesalahan-kesalahan 

yang sering dilakukan pemain yang 

menyebabkan bolatidak masuk pada 

saat melakukan pukulan forehand drive 

yaitu masih banyak yang tidak akurat 

atau lewat dari lapangan lawan. Dalam 

hal ini jelas membuat pemain sering 

kehilangan poin dan malah menambah 

poin untuk lawan. Untuk mendapatkan 

pukulan forehand drive yang baik 

maka diperlukan penguasaan teknik 

dan taktik. 

Menurut Sajoto (1988: 58-59) 

jika seorang atlet ingin berprestasi 

harus memiliki kondisi fisik seperti 1) 

kekuatan, 2) daya tahan, 3) daya ledak 

otot, 4) kecepatan, 5) koordinasi, 6) 

kelentukan, 7) kelincahan, 8) 

keseimbangan, 9) ketepatan dan reaksi. 

Dari komponen fisik tersebut 

merupakan suatu kesatuan yan tidak 

boleh dipisahkan satu sama lain, baik 

peningkatan meupun pemeliharaannya. 

Dalam permainan tenis meja 

perhatian terhadap komponen 

kekuatan, kelentukan, dan kelincahan. 

Khususnya kekuatan otot lengan, 

kelentukan pergelangan tangan, dan 

kelincahan bagi atlet didaerah ini, 

tampaknya masih perlu ditingkatkan 

berkaitan dengan tenis meja. 

Kelentukan adalah komponen 

kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuan dalam mempergunakan 

otot untuk menerima beban sewaktu 

bekerja (Sajoto, 1988: 8). 

Kelentukan adalah efektifitas 

seseorang dalam menyesuaikan diri 

untuk segala aktifitas dengan 
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penguluran tubuh yang luas (Sajoto, 

1988: 9) 

Kelincahan adalah salah satu 

komponen kesegaran jasmani yang 

sangat diperlukan pada semua aktifitas 

yang membutuhkan kecepatan 

perubahan posisi tubuh dan bagian-

bagiannya (Fenanlampir dan Muhyi, 

2015: 150) 

Khusus cabang olahraga tenis 

meja kekuatan otot lengan, kelentukan 

pergelangan tangan dan kelincahan 

perlu mendapat perhatian khusus, 

dimana dalam pelaksanaan latihan yang 

diberikan oleh pelatih hanya 

memperhatikan penguasaan teknik 

keterampilan saja. Masih perlu dibina 

dan diarahkan atlet untuk diberikan 

latihan-latihan kondisi fisik seperti 

kekuatan otot lengan, kelentukan 

pergelangan tangan dan kelincahan, 

karena ketiga unsur kondisi fisik 

tersebut dalam pernainan tenis sangat 

dibutuhkan, bahkan sangat menentukan 

menang atau tidaknya dalam suatu 

permainan. 

II. METODE 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

X1 = Kekuatan otot lengan 

X2 = Kelentukan pergelangan 

 tangan 

X3 = Kelincahan 

Y = Ketepatan pukulan forehand 

 drive 

Penelitian ini merupakan 

penelitian korelasional yang 

menghubungkan antara kekuatan otot 

lengan, kelentukan pergelangan tangan 

dan kelincahan dengan ketepatan 

pukulan forehand drive permainan 

tenis meja di klub Niplas Kabupaten 

Tulungagung. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan data-data dan informasi 

berbentuk angka sehingga dapat 

dianalisis dengan menggunakan 

analisis statistik. Menurut Sugiono 

(2015: 14) metode penelitian yang 

dilandaskan pada filsafat positivisme. 

Digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 20 anak latih di klub 

Niplas Kabupaten Tulungagung. 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 20 anak latih 

X1 

X2 

X3 

Y 
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klub Niplas Kabupaten Tulungagung. 

Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah sampling total. 

Teknik ini digunakan bila semua semua 

populasi dijadikan sampel. Hal ini 

dilakukan jikan jumlah populasi relatif 

kecil, kurang dari 30 orang, dimana 

semua anggota populasi dijadikan 

sampel (Sugiono, 2016: 16). 

Data dalam penelitian ini 

didapatkan dari tes dan pengukuran. 

Instrumen tesyang digunakan: (1) tes 

kekuatan otot lengan menggunakan 

push up 30 detik, (2) tes kelentukan 

pergelangan tangan menggunakan 

goniometer, (3) tes kelincahan 

menggunakan dogging run, dan tes 

ketepatan pukulan forehand drive  

menggunakan tes ketepatan pukulan 

forehand drive yang disusun 

Tomoliyus.  

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

pengujian normalitas 

menggunakan kolmogorov-smirnof. 

Dalam uji ini dapat digunakan untuk 

mengetahui bahwa data sampel berasal 

dari populasi yang berdistibusi normal 

dengan taraf signifikan 5%. 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Uji Normalitar Kolmogorof-Smirnov 

No  Variabel  Asym.Sig Kesimpulan 

1 Kekuatan 

otot lengan  

0,565 Normal  

2 Kelentukan 

pergelangan 

tangan 

0,684 Normal  

3 Kelincahan 0,839 Normal 

4 Ketepatan 

pukulan 

forehand 

drive 

0,621 Normal  

 

Untuk mengetahui data tersebut 

berdistribusi normal atau tidak 

dilakukan perbandingan antara nilai sig 

(2-tailed). Dengan ketentuan jika nilai 

sig (2-tailed) lebih besar dari taraf 

signifikan 0,05, maka data tersebut 

normal, sedangkan jika nilai sig (2-

tailed) lebih kecil dari taraf signifikan 

0,05, maka data tersebut tidak 

berdistribusi normal. Dari data tabel 

diatas diketahui bahwa sig (2-tailed) 

pada tes kekuatan otot lengan (X1) 

diperoleh hasil sebesar 0,565 > 0,05, 

tes kelentukan pergelangan tangan (X2) 

diperoleh hasil sebesar 0,684 > 0,05, 

tes kelincahan (X3) diperoleh hasil 

sebesar 0,839 > 0,05, dan data hasil 

ketepatan pukulan forehand drive (Y) 

diperoleh hasil sebesar 0,621 > 0,05. 

Dengan demikian data dari populasi 

yang berdistribusi normal pada taraf 

signifikan 0,05 (5%). 
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Uji linieritas digunakan untuk 

mengetahui bentuk hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat 

mempunyai hubungan yang linier atau 

tidak secara signifikan. Uji ini biasanya 

digunakan sebagai prasyarat dalam 

analisis korelasi atau regresi linear. 

Pengujian ini menggunakan taraf 

signifikan 5%. 

Tabel 2 

Uji Linieritas 

Hubungan 

Fungsional 
P Sig. Keterangan 

X1.Y 0,910 

0,05 

Linier 

X2.Y 0,175 Linier 

X3.Y 0,742 Linier 

 

Dari tabel diatas, menunjukkan 

bahwa nilai Signifikan (p) adalah lebih 

besar dari 0,05, terbukti dari hasil data 

diatas diperoleh nilai hubungan X1 

dengan Y sebesar 0,910, X2 dengan Y 

sebesar 0,175, X3 dengan Y sebesar 

0,742. Jadi data diatas berdistribusi 

linier. 

Hubungan Antara Kekuatan Otot 

Lengan Dengan Ketepatan pukulan 

Forehand Drive. 

 

N 
r-

Hitung 

r- 

Table 
Konsultasi / 

Perbandingan 

Kesimpulan 

5 % 
Ha diterima 

Ho  

Ditolah 
20 0,546 0,444 

r-hitung > 

 r-tabel 

 

Dari tabel diatas menunjukkan 

bahwa r-hitung > r-tabel dengan taraf 

signifikan 5%, diperoleh nilai r-hitung 

0,546 dan nilai r-tabel 0,444. Dengan 

hasil tersebut maka hipotesisnya 

berbunyi ada hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot lengan dengan 

ketepatan pukulan forehand drive 

permainan tenis meja pada atlet putra 

klub Niplas Kabupaten Tulungagung. 

Hubungan Antara Kelentukan 

Pergelangan Tangan Dengan 

Ketepatan pukulan Forehand Drive. 

N 
r-

Hitung 

r- 

Table 
Konsultasi / 

Perbandingan 

Kesimpulan 

5 % 
Ha diterima 

Ho  

Ditolah 
20 0,797 0,444 

r-hitung > 

 r-tabel 

 

Dari tabel diatas menunjukkan 

bahwa r-hitung > r-tabel dengan taraf 

signifikan 5%, diperoleh nilai r-hitung 

0,797 dan nilai r-tabel 0,444. Dengan 

hasil tersebut maka hipotesisnya 

berbunyi ada hubungan yang signifikan 

antara kelentukan pergelangan tangan 

dengan ketepatan pukulan forehand 

drive permainan tenis meja pada atlet 

putra klub Niplas Kabupaten 

Tulungagung. 
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Hubungan Antara Kelincahan 

Dengan Ketepatan pukulan 

Forehand Drive. 

 

Dari tabel diatas menunjukkan 

bahwa r-hitung > r-tabel dengan taraf 

signifikan 5%, diperoleh nilai r-hitung 

0,549 dan nilai r-tabel 0,444. Dengan 

hasil tersebut maka hipotesisnya 

berbunyi ada hubungan yang signifikan 

antara kelincahan dengan ketepatan 

pukulan forehand drive permainan 

tenis meja pada atlet putra klub Niplas 

Kabupaten Tulungagung. 

Hubungan Antara Kekuatan Otot 

Lengan, Kelentukan Pergelangan 

Tangan, dan Kelincahan Dengan 

Ketepatan pukulan Forehand Drive. 

 

Dari tabel diatas menunjukkan 

bahwa nilai F-hitung > F-tabel dengan taraf 

signifikan 5%, diperoleh nilai F-hitung 

14,047 dan nilai F-tabel 3,590. Dengan 

hasil tersebut maka hipotesisnya 

berbunyi ada hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot lengan, kelentukan 

pergelangan tangan dan kelincahan 

dengan ketepatan pukulan forehand 

drive permainan tenis meja pada atlet 

putra klub Niplas Kabupaten 

Tulungagung. 

 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis 

penelitian ini, maka dapat dipaparkan 

beberapa pokok hasil penelitian sesuai 

rumusan masalah dan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Ada hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot lengan 

terhadap ketepatan pukulan 

forehand drive di klub Niplas 

Kabupaten Tulungagung. Hal 

tersebut dapat dibuktikan yakni r-

hitung > r-tabel (0,546 > 0,444). 

2. Ada hubungan yang signifikan 

antara kelentukan pergelangan 

tangan terhadap ketepatan pukulan 

forehand drive di klub Niplas 

Kabupaten Tulungagung. Hal 

tersebut dapat dibuktikan yakni r-

hitung > r-tabel (0,797 > 0,444). 

3. Ada hubungan yang signifikan 

antara kelincahan terhadap 

N 
r-

Hitung 

r- 

Table 
Konsultasi / 

Perbandingan 

Kesimpulan 

5 % 
Ha diterima 

Ho  

Ditolah 
20 0,549 0,444 

r-hitung > 

 r-tabel 

N 
F-

Hitung 

F- 

Table 
Konsultasi / 

Perbandingan 

Kesimpulan 

5 % 
Ha diterima 

Ho  

Ditolah 
20 14,047 3,590 

F-hitung > 

 F-tabel 
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ketepatan pukulan forehand drive 

di klub Niplas Kabupaten 

Tulungagung. Hal tersebut dapat 

dibuktikan yakni r-hitung > r-tabel 

(0,549 > 0,444). 

4. Ada hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot lengan, 

kelentukan pergelangan tangan dan 

kelincahan terhadap ketepatan 

pukulan forehand drive di klub 

Niplas Kabupaten Tulungagung. 

Hal tersebut dapat dibuktikan 

yakni F-hitung > F-tabel (14,047 > 

3,590). 

V. DAFTAR PUSTAKA  

Fenanlampir. A. & Muhyi. F. M. 2015. 

Tes dan Pengukuran Olahraga. 

Yogyakarta: CV. ANDI 

OFFSET. 

Hodges. L. 2007. Tenis Meja Tingkat 

Pemula. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 

Sajoto. M. 1988. Pembinaan Kondisi 

Fisik Dalam Olahraga. Jakarta: 

PPLPTK. 

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian 

Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 

Bandung: Alfabeta 

Sugiyono. 2016. Statistik Untuk 

Penelitian. Bandung: Alfabeta 

 

 


