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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Proses Pengumpulan Data 

Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan untuk membantu 

penyelesaian penyusunan skripsi, tahapannya yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap pengolahan dan penarikan kesimpulan, penjelasannya 

adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan  

Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu mengurus 

perizinan penelitian, berkunjung ke sekolah untuk meminta izin untuk melakukan 

penelitian dan menyampaikan surat izin penelitian, serta berkonsultasi dengan 

guru pendidikan jasmani mengenai waktu dan teknis serta mempersiapkan 

instrumen yang akan digunakan yang akan di teskan kepada sampel dalam 

pelaksanaan penelitian. 

b. Tahap pelaksanaan 

Pada tahap-tahap pelaksanaan yang dilakukan teknik yang digunkan dalam 

pengambilan data merupakan teknis tes kepada sampel untuk mendapatkan 

sebuah data, sehingga skor yang didapat merupakan skor mentah yang didapat 

berdasarkan instrument yang digunakan. 

 Tes-tes yang digunakan untuk menghimpun data yaitu : 

a. Pengukuran tinggi badan sampel untuk mengetahui tinggi badan sampel. 

b. Tes madicine ball seberat 3 kg untuk mengukur power lengan  

c. Kemudian melakukan tes smash bulutangkis yang merupakan skor dari hasil 

pukulan smash bulutangkis sampel. 

Berikut penulis lampirkan hasil skor-skor mentah yang didapat dalam 

pengumpulan data berdasarkan instrumen yang digunakan dan hasil t-skor yang di 

dapat dalam setiap tesnya, sehingga dalam tabel tersebut ada data mentah dan data 

t-skor, untuk memperjelas ada pada tabel 4.1 berikut ini. 
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Tabel 4.1 

Hasil Skor Mentah dan T-skor 

No  
Nama 

Siswa/Sampel 

Data Mentah T-Skor 

Tinggi 

Badan 

Bola 

Madicine  

Hasil 

Ketepatan 

Smash  

Tinggi 

Badan 

Bola 

Madicine  

Hasil 

Ketepatan 

Smash  

1 Agus Nesta S 
140 460 8 39,46 56,48 60,74 

2 Anggi Nugraha 
142 360 5 42,90 40,74 48,79 

3 Cucu Cahyanti 
138 350 1 36,02 39,16 32,85 

4 Chintia Nurul I 
145 390 5 48,06 45,46 48,79 

5 Meila Fujiawati 
155 445 5 65,25 54,12 48,79 

6 Munir Miftah 
141 458 6 41,18 56,17 52,77 

7 Via Maulidi 
141 350 2 41,18 39,16 36,83 

8 Windy 
148 420 7 53,21 50,18 56,76 

9 Roni Maulana 
143 415 6 44,62 49,40 52,77 

10 Ayu ariyanti 
145 320 3 48,06 34,44 40,82 

11 Agus Setiawan 
147 480 6 51,49 59,63 52,77 

12 Eka Sulaeman  
151 580 11 58,37 75,38 72,69 

13 Evi Susanti 
143 378 3 44,62 43,57 40,82 

14 Heri Handika  
138 390 2 36,02 45,46 36,83 

15 Luki Ikhsanudin 
149 470 5 54,93 58,06 48,79 

16 Misbah Miftahul 
148 410 4 53,21 48,61 44,80 

17 Usep Saepudin 
146 420 6 49,78 50,18 52,77 

18 Sugih H 
157 500 9 68,68 62,78 64,73 

19 Suhaedin  
143 383 4 44,62 44,36 44,80 

20 Tati Andini 
142 380 7 42,90 43,89 56,76 

21 Vepi putri 
148 347 3 53,21 38,69 40,82 

22 Lalan sobari 
160 526 10 73,84 66,88 68,71 

23 Euis Apriliana 
151 401 4 58,37 47,19 44,80 
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c. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data  

Pada tahap ini data yang terkumpul kemudian di rekapitulasi. Data 

kuantitatif yang berasal dari hasil tes setiap variabel, data tersebut kemudian 

dianalisi, setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah 

dianalisis dan berdasarkan penelitian yang dilakukan. 

2. Hasil Pengolahan Data  

Data yang diperolehdalampenelitianmasihmerupakanskor-skormentah yang 

diperolehdarihasilpengetesanterhadapsampel. Agar data 

tersebutmemberikanmaknadandapatmengujihipotesis yang 

telahdiajukanmakadiperlukanpengolahan data menggunakanrumus-rumusstatistik 

agar dapatdiketahuiseberapabesarkontribusitinggi badan,power lengan terhadap 

ketepatan smash bulutangkis.Hasilpengolahan data 

tersebutmeliputipengujiannormalitas, menghitungkorelasiantarduavariabel, 

sertamengujisignifikansikoefisienkorelasi. 

Data yang diperoleh berdasarkan instrumen pengumpulan data, kemudian 

data tersebut dilakukan sebuah analisis statistik guna menguji hipotesis yang 

diajukan, pengolahan data awal lebih kepada mencari rata-rata dan standar 

deviasi. Dari hasil tes terhadap smash bulutangkis pada siswa kelas IV dan V SD 

Negeri Saluyu. Dari hasil tes terhadap smash bulutangkis pada kelas IV dan kelas 

V pada SD Negeri Saluyu memiliki satuan yang sama dalam sitiap tes namun 

dalam pelaksaan tes dari setiap variabel berbeda, namun dalam proses pengolahan 

data tetep data mentah harus dirubah menjadi data baku (T-skor) guna 

mempermudah dalam pengolahan data yang selanjutnya.  

Dari pengolahan data tersebut setelah mendapat nilai yang baku kemudian 

dapat dilakukan analisis data untuk menguji normalitas distribusi data, 

menghubungkan korelasi antar variabel, uji hipotesis/uji signifikansi dan koefisien 

determinasi untuk mencari besaran kontribusi variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

Dalam mendistribusikan data ini penulismenggunakan bantuan software 

SPSS v.21 for Windows. Untuk memperjelas dan mengurangi kesalahan dalam 

proses pengitungan secara manual dalam mendeskripsikan data  tinggi badan, 

power lengan terhadap smash bulutangkis, penulis paparkan dalam bentuk tabel 
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berikut ini yang sudah terdapat hasil dari semua variabel yang sudah diteskan 

kepada seluruh sampel yang berjumlah 23 siswa dan hasilnya yang didapat yaitu 

skor yang terendah dan terkecil, rata-rata skor dalam setiap item tes, stadar devisi 

untuk dipergunakan dalam menganalisi data pada tahap berikutnya. 

Tabel 4.2  

Deskripsi Data Variabel Penelitian  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

tinggi_badan 23 138 160 146,13 5,818 

power_lengan 23 320 580 418,83 63,504 

smash 23 1 11 5,30 2,566 

Valid N (listwise) 23     

 

3. Hasil Pengujian Normalitas Data Setiap Variabel  

Pada tahap pengujian normalitas data, menurut Riduwan (2006, hlm. 187) 

“uji normalitas data dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu : Uji Kertas 

Peluang Normal, Uji Liliefors, dan Uji Chi Kuadrat. Oleh karena itu peneliti 

memutuskan untuk menguji normalitas dengan menggunakan uji liliefors 

(kolmogorov-smirnov) pada taraf signifikansi α = 0,05 uji normalitas 

dimaksudkan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu data pengukuran. 

Perhitungan uji normalitas data ini menggunakan bantuan software SPSS v.21 for 

Windows. Karena Riduwan (2006, hlm. 187) menegaskan bahwa “pengujian 

normalitas lebih cepat dikerjakan dengan komputer”. Sehingga untuk hasil 

perhitungan yang cepat dan akurat lebih baik menggunakan bantuan operasi 

komputer dan mengantisipasi menghindari kesalahan penghitungan dalam 

penghitungan secara manual. Adapun bentuk hipotesis dari uji normalitas data ini 

adalah sebagai berikut ini.  

Ho : data hasil pengukuran berdistribusi tidak normal 

H1 : data hasil pengukuran berdistribusi normal 

Data hasil perhitungan uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Data Penelitian 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

tinggi_badan ,140 23 ,200
*
 ,942 23 ,202 

power_lengan ,145 23 ,200
*
 ,955 23 ,367 

Smash ,132 23 ,200
*
 ,966 23 ,586 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

a. Uji Normalitas Tinggi Badan (X1) 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa hasil uji normalitas data pengukuran 

variabel tinggi badan (X1) memiliki P-value (Sig) dengan nilai 0,200 untuk uji 

normalitas Liliefors (Kolmogorov-smirnov). Dengan demikian, untuk uji 

normalitas Liliefors (Kolmogorov-smirnov)data pengukuran variabel tinggi badan 

lebih besar nilainya dari α = 0,05 sehingga Ho  data hasil pengukuran berdistribusi 

tidak normal ditolak, dan H1 data hasil pengukuran berdistribusi normal diterima. 

Data tinggi badan berdistribusi normal dapat dilihat dari gambar 4.1 
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Gambar 4.1 

Histogram Tinggi Badan 

 

b. Uji Normalitas Power lengan (X2) 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa hasil uji normalitas data pengukuran 

variabel power lengan (X2) memiliki P-value (Sig) dengan nilai 0,200 untuk uji 

normalitas Liliefors (Kolmogorov-smirnov). Dengan demikian, untuk uji 

normalitas Liliefors (Kolmogorov-smirnov) data pengukuran variabel tinggi badan 

lebih besar nilainya dari α = 0,05 sehingga Ho  data hasil pengukuran berdistribusi 

tidak normal ditolak, dan H1 data hasil pengukuran berdistribusi normal diterima. 

Data tinggi badan berdistribusi normal dapat dilihat dari gambar 4.2 
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Gambar 4.2 

Histogram Power Lengan 

c. Uji Normalitas Smash Bulutangkis (Y) 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa hasil uji normalitas data pengukuran 

variabel power lengan (Y) memiliki P-value (Sig) dengan nilai 0,200 untuk uji 

normalitas Liliefors (Kolmogorov-smirnov). Dengan demikian, untuk uji 

normalitas Liliefors (Kolmogorov-smirnov) data pengukuran variabel tinggi badan 

lebih besar nilainya dari α = 0,05, sehingga Ho  data hasil pengukuran berdistribusi 

tidak normal ditolak, dan H1 data hasil pengukuran berdistribusi normal diterima. 

Data tinggi badan berdistribusi normal dapat dilihat dari gambar 4.3 
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Gambar 4.3 

Histogram  Smash Bulutangkis  

 

4. Korelasi Variabel Bebas (X) dengan Variabel Terikat (Y) 

Perhitungan koefisien korelasi dilambangkan dengan (R). Koefisien korelasi 

dalam kajian perhitungan ini bermaksud untuk mencari nilai hubungan antara dua 

variabel atau lebih yang diteliti. Dalam perhitungan koefisien korelasi penelitian 

ini mencari koefisien korelasi tinggi badan terhadap smash bulutangkis, power 

lengan terhadap smash bulutangkis, tinggi badan terhadap power lengan, tinggi 

badan dan power lengan terhadap smash bulutangkis. Perhitungan korelasi ini 

menggunakan bantuan software SPSS versi.21 for Windows.Data yang 

diperolehpadatabelModel Summary padakolom R 

merupakanhasilperhitunganbesarnyakorelasidankemudiandiinterpretasikankenilai

koefisienpada table 4.5. 

Tabel 4.5 

NilaiKoefesien (Bungin, 2005, hlm. 194) 

 
NilaiKoefesien Penjelasannya 

+ 0,70 − keatas A very strong positive association (hubunganpositif yang sangatkuat) 
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+ 0,50 − +0,69 

+ 0,30 − +0,49 

+ 0,10 − +0,29 

0,0 

-0,01 − -0,09 

-0,10 − -0,29 

-0,30 − -0,49 

-0,50 − -0,59 

-0,70 − - 

kebawah 

A substantial positive association (hubunganpositif yang mantap) 

A moderate positive association (hubunganpositif yang sedang) 

A low positive association (hubunganpositif yang takberarti) 

No association  

A negligble negative association (hubungannegatif yang takberarti) 

A low negative association (hubungannegatif yang rendah) 

A moderate negative association (hubungannegatif yang sedang) 

A substantial negative association (hubungannegatif yang mantap) 

A very strong negative association (hubungannegatif yang sangatkuat)

  

 

a. Korelasi Tinggi Badan (X1) terhadap Smash  

Tabel 4.6 

Korelasi X1 dengan Y 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,564
a
 ,318 ,285 2,170 

a. Predictors: (Constant), tinggi_badan 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas terlihat bahwa hubungan tinggi badan terhadap 

smash bulutangkis pada SD Negeri Saluyu tersebut dapat dilihat dari tabel kolom 

R yang diperoleh nilai sebesar 0,564 terhadap smash dan interprestasi nilai 

koefisien korelasi bahwa tinggi badan memiliki hubungan positif yang mantap 

terhadap smash bulutangkis. 

b. Korelasi Power Lengan (X2) terhadap Smash Bulutangkis  

Tabel 4.7 

Korelasi X2 dengan Y 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,844
a
 ,713 ,699 1,407 

a. Predictors: (Constant), power_lengan 

 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas terlihat bahwa hubungan power lengan 

terhadap smash bulutangkis pada SD Negeri Saluyu tersebut dapat dilihat dari 

tabel kolom R yang diperoleh nilai sebesar 0,844 terhadap smash dan interprestasi 

nilai koefisien korelasi bahwa tinggi badan memiliki hubungan positif yang sangat 

kuat terhadap smash bulutangkis. 
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c. Korelasi Tinggi Badan (X1) terhadap Power lengan (X2) 

Tabel 4.8 

Korelasi X1 dengan X2 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,596
a
 ,355 ,324 52,197 

a. Predictors: (Constant), tinggi_badan 

 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas terlihat bahwa hubungan power lengan 

terhadap smash bulutangkis pada SD Negeri Saluyu tersebut dapat dilihat dari 

tabel kolom R yang diperoleh nilai sebesar 0,596 terhadap smash dan interprestasi 

nilai koefisien korelasi bahwa tinggi badan dengan power lengan memiliki 

hubungan positif yang mantap terhadap smash bulutangkis. 

d. Korelasi Tinggi Badan (X1) dan Power Lengan (X2) terhadap 

KetepatanSmash Bulutangkis  

Tabel 4.9 

Korelasi XI dan X2 dengan Y 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,848
a
 ,719 ,691 1,428 

a. Predictors: (Constant), tinggi_badan, power_lengan 

 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas terlihat bahwa hubungan power lengan 

terhadap smash bulutangkis pada SD Negeri Saluyu tersebut dapat dilihat dari 

tabel kolom R yang diperoleh nilai sebesar 0,848sehingga tinggi badan dan power 

lengan terhadap smash bulutangkis dan interprestasi nilai koefisien korelasi 

bahwa tinggi badan memiliki hubungan positif yang sangat kuat terhadap smash 

bulutangkis. 

 

 

5. Uji Hipotesis/Uji Signifikan  

Uji hipotesis memberikan jawaban akan hipotesi yang telah dibuat 

sebelumnya dalam hipotesis ini dilakukan analisi statistik dengan menggunakan 
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bantuan software SPSS v.21 for Window. Kriteris hipotesis dengan taraf 

signifikasi (α) 0,005, yaitu  

1. Hipotesis nol ( ) ditolak jika nilai signifikan lebih kecil dari α = 0,05. 

2. Hipotesis nol ( ) diterima jika nilai signifikan lebih besar dari α = 0,05. 

Dalam penelitian ini penulis menghadapi delapan hipotesis yang harus 

dicari jawabannya dalam hubungan tinggi badan, power lengan dan smash 

bulutangkis. 

a. Hubungan Tinggi Badan (X1) terhadap Smash Bulutangkis  

Hipotesis pertama Tinggi badan memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap ketepatan smash bulutangkis pada Siswa Kelas IV dan kelas V SDN 

Saluyu Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang 

 

Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Tinggi badan terhadap ketepatan 

kemampuan smash bulutangkis pada Siswa Kelas IV dan kelas V SDN Saluyu 

Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. 

 

Terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan terhadap ketepatansmash  

bulutangkis pada siswa kelasKelas IV dan kelas V SDN Saluyu Kecamatan 

Tanjungsiang Kabupaten Subang 

Tabel 4.10 

Hasil Anlisis Hubungan antara Tinggi Badan  

Terhadap Smash  Bulutangkis 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 46,007 1 46,007 9,773 ,005
b
 

Residual 98,863 21 4,708   

Total 144,870 22    

a. Dependent Variable: smash 
b. Predictors: (Constant), tinggi_badan 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, diketahui nilai sig sebesar 0,005. Karena nilai 

sig lebih kecil dari 0,05 (0,005<0,05), maka dengan demikian Ho ditolak sehingga 

hipotesis H1 diterima yang berarti ada hubungan yang signifikan antara tinggi 

badan terhadap smash bulutangkis Kelas IV dan kelas V SDN Saluyu Kecamatan 

Tanjungsiang Kabupaten Subang 
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b. Hubungan Power Lengan (X2) terhadap Smash Bulutangkis 

Hipotesis yang kedua Power lenganmemiliki hubungan yang signifikan 

terhadap ketepatansmash bulutangkis pada Siswa Kelas IV dan kelas V SDN 

Saluyu Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang 

 

Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara power lengan terhadap 

ketepatansmash bulutangkis pada Siswa Kelas IV dan kelas V SDN Saluyu 

Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang 

 

Terdapat hubungan yang signifikan antara power lengan terhadap ketepatansmash 

bulutangkis pada Siswa Kelas IV dan kelas V SDN Saluyu Kecamatan 

Tanjungsiang Kabupaten Subang  

Tabel 4.11 

Hasil analisis hubungan antara Power lengan 

Terhadap smash bulutangkis 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 103,290 1 103,290 52,168 ,000
b
 

Residual 41,579 21 1,980   

Total 144,870 22    

a. Dependent Variable: smash 

b. Predictors: (Constant), power_lengan 

 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, diketahui nilai sig sebesar 0,000. Karena nilai 

sig lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), maka dengan demikian Ho ditolak sehingga 

hipotesis H1 diterima yang berarti ada hubungan yang signifikan antara power 

lengan terhadap smash bulutangkis pada siswaKelas IV dan kelas V SDN Saluyu 

Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. 

c. Hubungan Tinggi Badan terhadap Power Lengan  

Hipotesis yang ketiga yaitu tinggi badan memiliki hubangan yang signifikan 

terhadap power lengan pada siswa Kelas IV dan kelas V SDN Saluyu Kecamatan 

Tanjungsiang Kabupaten Subang 

Ho : rxy1 = 0 
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Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan terhadap power 

lengan pada siswa Kelas IV dan kelas V SDN Saluyu Kecamatan Tanjungsiang 

Kabupaten Subang 

H1 : rxy1 = 0 

Terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan terhada power lengan 

pada siswa Kelas IV dan kelas V SDN Saluyu Kecamatan Tanjungsiang 

Kabupaten Subang 

Tabel 4.12 

Hasil analisis hubungan antara 

Tinggi badan dengan power lengan 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 264,420 1 264,420 11,564 ,003
b
 

Residual 480,189 21 22,866   

Total 744,609 22    

a. Dependent Variable: tinggi_badan 

b. Predictors: (Constant), power_lengan 

 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, diketahui nilai sig sebesar 0,003. Karena nilai 

sig lebih kecil dari 0,05 (0,003<0,05), maka dengan demikian Ho ditolak sehingga 

hipotesis H1 diterima yang berarti ada hubungan yang signifikan antara tinggi 

badan  terhadap power lengan dalambulutangkis pada siswa Kelas IV dan kelas V 

SDN Saluyu Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang 

d. Hubungan Tinggi Badan dan Power Lengan terhadap Smash Bulutangkis  

Hipotesis yang ke empat yaitu tinggi badan dan power tungkai secara 

bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan  terhadap ketepatansmash 

bulutangkis pada siswa Kelas IV dan kelas V SDN Saluyu Kecamatan 

Tanjungsiang Kabupaten Subang 

 

Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan dan power lengan 

terhadap ketepatan smash bulutangkis pada siswa Kelas IV dan kelas V SDN 

Saluyu Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang 
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Terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan dan power lengan 

terhadap ketepatan smash bulutangkispada siswa Kelas IV dan kelas V SDN 

Saluyu Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang 

Tabel 4.13 

Hasil analisis hubungan antara tinggi badan dan power lengan 

Terhadap smash bulutangkis 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 104,109 2 52,054 25,541 ,000
b
 

Residual 40,761 20 2,038   

Total 144,870 22    

a. Dependent Variable: smash 

b. Predictors: (Constant), power_lengan, tinggi_badan 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, diketahui nilai sig sebesar 0,000. Karena nilai 

sig lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), maka dengan demikian Ho ditolak sehingga 

hipotesis H1 diterima yang berarti ada hubungan yang signifikan antara power 

lengan terhadap smash bulutangkis pada siswa Kelas IV dan kelas V SDN Saluyu 

Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang 

6. Pengujian Koefisien Desterminasi (KD) 

untuk mengetahui besarnya kontribusi antara kecepatan dan kelincahan 

terhadap keterampilan dribbling dalam Sepak bola, maka pengujian koefisien 

destriminasi dilakukan dengan SPSS 21.0 for Windows, cara mengetahui besaran 

koefisien determinasi adalah dengan memperhatikan bilangan pada kolom R 

Square.Berikut merupakan pengujian koefisien destriminasiyang dilakukan 

dengan SPSS 21.0 for Windows 

a. Pengujian koefisien determinasi (KD) tinggi badan (X1) terhadap smash 

bulutangkis (Y) 

Tabel 4.14 

Koefisien determinasi X1 dengan Y 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,564
a
 ,318 ,285 2,170 

a. Predictors: (Constant), tinggi_badan 
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Berdasarkan tabel 4.14 diatas, terlihat bahwa besarnya hubungan 

tinggibadan terhadapa smash bulutangkis tersebut dapat dilihat darkoefisien 

determinasi R square yang diperoleh nilai sebesar 0,318. Sehingga tinggi badan 

memiliki besaran hubungan sebesar 31,8 % terhadap smash bulutangkis pada 

siswa Kelas IV dan kelas V SDN Saluyu Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten 

Subang,sisa dari koefisien determinasi dari power lengan terhadap smash dalam 

bulutangkis yaitu sebasar 68,2 % itu berkontribusi oleh faktor luar. 

b. Pengujian koefisien determinasi (KD) power lengan (X2) terhadap smash 

bulutangkis  

Tabel 4.15 

Koefisien Determinasi X2 dengan Y 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,844
a
 ,713 ,699 1,407 

a. Predictors: (Constant), power_lengan 
 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, terlihat bahwa besarnya hubungan 

tinggibadan terhadapa smash bulutangkis tersebut dapat dilihat darkoefisien 

determinasi R square yang diperoleh nilai sebesar 0,713. Sehingga power lengan 

memiliki besaran hubungan sebesar 71.2 % terhadap smash bulutangkis pada 

siswa Kelas IV dan kelas V SDN Saluyu Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten 

Subang dan sisa dari koefisien determinasi dari power lengan terhadap smash 

dalam bulutangkis yaitu sebasar 28,2 % itu berkontribusi oleh faktor luar. 

c. Pengujian koefisien desterminasi (KD) tinggi badan (X1) terhadap power 

lengan (X2) 

Tabel 4.16 

Koefisien determinasi X1 dengan X2 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,596
a
 ,355 ,324 52,197 

a. Predictors: (Constant), tinggi_badan 

 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, terlihat bahwa besarnya hubungan 

tinggibadan terhadapa smash bulutangkis tersebut dapat dilihat dari koefisien 
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determinasi R square yang diperoleh nilai sebesar 0,355. Sehingga tinggi badan 

memiliki besaran hubungan sebesar 35.5 % terhadap power lengan 

dalambulutangkis pada siswa Kelas IV dan kelas V SDN Saluyu Kecamatan 

Tanjungsiang Kabupaten Subang sisa dari koefisien determinasi dari power 

lengan terhadap smash dalam bulutangkis yaitu sebasar 64.5 % itu berkontribusi 

oleh faktor luar. 

d. Pengujian Koefisien Desterminasi (KD) Tinggi Badan (X1) dan Power 

Lengan  (X2) Terhadap Ketepatan Smash Dalam Bulutangkis  

Tabel 4.17 

Koefisien desterminasi X1 dan X2 dengan Y 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,848a ,719 ,691 1,428 

a. Predictors: (Constant), tinggi_badan, power_lengan 

 

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, terlihat bahwa besarnya hubungan 

tinggibadan terhadapa smash bulutangkis tersebut dapat dilihat darkoefisien 

determinasi R square yang diperoleh nilai sebesar 0,719. Sehingga tinggi 

badandan power lengan memiliki besaran hubungan sebesar 71,9 % terhadap 

smash dalambulutangkis pada siswa Kelas IV dan kelas V SDN Saluyu 

Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.Sisa dari koefisien determinasi dari 

power lengan terhadap smash dalam bulutangkis yaitu sebasar 28,1 % itu 

berkontribusi oleh faktor luar. 

B. Pembahasan  

1. Hubungan Tinggi Badan terhadap Ketepatan Smash Bulutangkis 

Setiap pemain bulutangkis diharapakan memiliki tinggi badan yang sesuai 

dengan karakteristik cabang olahraga tersebut, yaitu harus memiliki tinggi badan 

di atas rata-rata. Namun kenyataannya kadangkala tidak sesuai dengan harapan, 

yaitu masih ada pemain bulutangkis yang tinggi badannya di bawah rata-rata. Hal 

tersebut memang realita bahwa setiap orang memiliki persamaan dan perbedaan, 

baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu pula akan memiliki perbedaan 

dalam hal keterampilan dan keahliannya. Menurut Krestshcmer (Sukintaka, 1992 
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hlm.32) mengelompokan manusis atas dasar bentuk tubuhnya menjadi tiga tipe, 

yaitu “Tipe piknis, tipe leptosom, dan tipe atletis” 

Tinggi badan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terhadap smash 

dalam bulutangkis. Tinggi badan yang baik akan membantun bahkan 

menghasilkan pukulan smash  yang baik pula dalam permainan bulutangkis dan 

akan mempermudah memenangkan pertandingan jika mempunyai senjata smash 

yang baik, ini halnya tinggi badan merupakan faktor fisik yang sangat dibutuhkan 

oleh setiap pein bulutangkis dalam mengembangakan pukulan smash. 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara tinggi badan terhadap smash dalam bulutangkis pada siswa kelas 

IV dan kelas V SD Negeru Saluyu Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang 

dengan korelasi yang mantap. 

Besarnya hubungan tinggi badan terhadap smash dalam bulutangkis pada 

siswa kelas IV dan kelas V SD Negeri Saluyu tersebut dapat dilihat dari koefisien 

determinasi R square yang diperoleh yaitu 31,8%. Dengan demikian tinggi badan 

yang baik maka akan membantu pukulan smash dalam bulutangkis yang baik 

pula. 

2. Hubungan Power Lengan terhadap Ketepatan Smash Bulutangkis  

Lengan sangat berperan bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitas 

sehari-hari maupun seorang olahragawan, hal ini dimengerti karena anggota gerak 

atas sangat berperan dalam melakukan gerakan, terutama sekali dalam 

pelaksanaan smash bulutangkis yang membutuhkan power lengan. Dalam 

melakukan smash tenaga atau power yang sangat kuat dan akan memberi dampak 

yang positif, apabila power yang baik maka pukulan yang dihasilkan dapat 

maksimal.Menurut Susilawati (2009. Hlm.34) kekuatan elastis (power) adalah 

”type/macam kekuatan yang sangat diperlukan dimana otot dapat bergerak cepat 

terhadap suatu tahanan”. Jadi, berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat 

dijelaskan bahwa power adalah gabungan antara kekuatan dan kecepatan atau 

kombinasi dari kecepatan kontraksi dan kecepatan gerak, artinya kekuatan dapat 

dinyatakan sebagai power apabila dilakukan dengan sangat cepat. 

Mencermati keberadaan lengan yang terentang antara gelang dada dan jari 

tangan, jika dicermati secara seksama otot tungkai memiliki peran yang sangat 
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penting dalam pelaksanaan gerak anggota gerak atas. Semakin kuat power 

lengannya, hasil smash yang dilakukan akan akan semakin maksimal dan akan 

membawa shuttlecock keras dan tajam jatuh dalam bidang lapangan lawan. 

Berdsarkan analisa data menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

power lengan terhadap smash bulutangkis pada siswa Kelas IV dan kelas V SDN 

Saluyu Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. 

Besarnya hubungan power lengan terhadap smash bulutangkis pada siswa 

Kelas IV dan kelas V SDN Saluyu tersebut dapat dilihat dari koefisien 

determinasi R square yang diperolh 0,713 atau 71,2 %. Dengan demikian daya 

ledak otot lengan yang tinggi maka akan membantu seorang atlet melakukan 

smash bulutangkis yang baik, keras dan tajam di bidang lapangan lawan. 

3. Hubungan Tinggi Badan terhadap Power Lengan dalam Bulutangkis 

  Tinggi badan Menurut Wahyudi (Baharudin, 2007, hlm.7) „Tinggi badan 

diukur dalam posisi berdiri sikap sempurna tanpa alas kaki.sedangkan power 

lengan Menurut Susilawati (2009. Hlm.34) kekuatan elastis (power) adalah 

”type/macam kekuatan yang sangat diperlukan dimana otot dapat bergerak cepat 

terhadap suatu tahanan”.Mencermati hubungan antara tinggi badan dan power 

lengan memang memiliki dampak yang positif terhadap smash bulutangkis yang 

maksimal, mengingat seorang atlet harus melakukan timming itu dengan baik dan 

cepat guna mendapatkan momentum untuk pukulan dengan baik. Tinggi badan 

berfungsi untuk mengarahkan dan menjangkau shuttlecock. Semakin tinggi badan 

yang dimiliki oleh seorang atlet maka akan mempermudah untuk melakukan 

smash. Semakin kuat power lengannya, hasil pukulan yang dilakukan akan 

maksimal dan mampu membawa shuttlecock tajam dan keras, penggabungan ke 

dua unsur tersebut sangat berperan dalam membuat kondisi power yang baik saat 

melakukan pukulan smash dalam bulutangkis. Berdasarkan analisa data 

menunjukan ada hubungan yang signifikan antara tinggi badan terhadap power 

lengan dalam bulutangkis pada siswa Kelas IV dan kelas V SDN Saluyu 

Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. 

Besarnya hubungan tinggi badan terhadap power lengan dalam bulutangkis 

pada siswa Kelas IV dan kelas V SD Negeri Saluyu tersebut dapat dilit dari 

koefisien determinasi R square yang diperoleh yaitu  
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4. HubunganTinggi Badan dan Power Lengan terhadap Ketepatan Smash 

bulutangkis 

Murtiantmo Wibowo Adi (2008, hlm.32) berpendapat bahwa tinggi badan 

merupakan ukuran posisi tubuh berdiri (vertical) dengan kaki menempel pada 

lantai, posisi kepala dan leher tegak, pandangan rata-rata air, dada dibusungkan, 

perut datar dan tarik nafas beberapa saat. Menurut Wahyudi (Baharudin, 2007, 

hlm.7) „Tinggi badan diukur dalam posisi berdiri sikap sempurna tanpa alas 

kaki.‟Dari kedua pendapat di atas penulis dapat simpulkan  tinggi badan 

merupakan ukuran tubuh posisi berdiri dari mulai kepala bagian atas sampai ke 

telapak kaki bagian bawah lurus tanpa menggunakan alas kaki. Sedangkan power 

lengan Menurut Susilawati (2009. Hlm.34) kekuatan elastis (power) adalah 

”type/macam kekuatan yang sangat diperlukan dimana otot dapat bergerak cepat 

terhadap suatu tahanan”.Kemudian pengertian Lengan merupakan anggota gerak 

dasar atas yang teridiri seluruh lengan, mulai dari pangkal lengan sampai dengan 

ujung jari tangan. Bertolak dari pengertian di atas penulis meyimpulkan power 

lengan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk menghasilkan kerja 

fisik dengan megerahkan atau mengelurkan seluruh kekuatan-keuatan otot lengan 

denagn waktu yang sesingkta-singkatnya. 

Mengamati ketertarikan kondisi fisik secara fungsional dan secara anatomis 

memang memiliki hubungan yang signifikan. Kondisi fisik secara fungsional yang 

dimaksud yaitu power tungkai. Secara anatomis yaitu tinggi badan. Dua unsur 

tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan mengingat ketertarikan dua unsur 

tersebut sangat signifikan, perlu diketahui bahwa tinggi badan gunanya untuk 

menjangkau shuttlecock yang baik dapat memaksimalkan smash dalam 

bulutangkis. Power lengan yang dimiliki seorang atlet sangat berpengaruh kepada 

pukulan smash dalam bulutangkis secara maksimal. 

Pukulan yang dilakukan dengan tinggi badan yang baik dan semakin kuat 

power lengan yang dimiliki maka akan berbanding lurus dengan pukulan smash 

dalam bulutangkis. Berdasarkan analisa data menunjukan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara tinggi badan dan power lengan terhadap smash dalam 

bulutangkis pada siswa Kelas IV dan kelas V SDN Saluyu Kecamatan 

Tanjungsiang Kabupaten Subang. 
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Besarnya hubungan tinggi badan dan power lengan terhadap smash dalam 

bulutangkis pada siswa Kelas IV dan kelas V SDN Saluyu tersebut dapat dilihat 

dari koefisien determinasi R square yang diperoleh yaitu 0,719 atau 71,9 % 

dengan tinggi badan yang ideal yang dimiliki oleh atlet dan power lengan yang 

kuat maka akan memungkinkan pukulan smash yang baik pula. 


