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dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot dalam suatu kontraksi 

maksimaJ. Kekuatan otot merupakan hal penting untuk setiap orang 

(Widiastuti, 2015). 

Sukadiyanto (2011) menyatakan bahwa pengertian kekuatan 

secara umum adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi beban atau tahanan.Pengertian secara fisiologi kekuatan 

adalah kemarnpuan neuromuskuler untuk mengatasi tahanan beban 

luar dan beban dalam.Tingkat kekuatan olahragawan dipengaruhi oleh 

panjang pendeknya otot, besar keciJnya otot, jauh dekatnya titik beban 

dan titik tumpu, tingkat kelelahan, dominasi jenis otot merah atau 

putih, potensi otot, pemanfaatan potensi otot, dan kemampuan 

kontraksi otot. Bompa (2004) mengemukakan bahwa ada beberapa 

macam kekuatan yang perlu diketahui yaitu (1) kekuatan umum, (2) 

kekuatan khusus, (3) kekuatan maksimal, (4) kekuatan ketahanan 

(ketahanan otot), (5) kekuatan kecepatan (kekuatan elastis atau power), 

(6) kekuatan absolut, (7) kekuatan relatif, dan (8) kekuatan cadangan. 

Kekuatan umum adalah kemampuan kontraksi seluruh sistem otot 

dalam mengatasi tahanan atau beban. Maud and Foster (2006) 

mendefinisikan kekuatan secara umum adalah kemampuan 

menggunakan atau mengerahkan daya dalam mengatasi suatu tahanan 

atau hambatan tertentu. Seorang atlet dalam kegiatannya tidak bisa 

lepas dari pengerahan daya untuk mengatasi hambatan misalnya 

mengatasi berat badan, peralatan yang digunakan dan hambatan yang 

berasal dari lingkungan atau alam. 
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Kekuatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerahkan 

daya semaksimal mungkin untuk mengatasi suatu tahanan. Chandler 

and Brown (2008) membagi tiga jenis kekuatan dalam upaya 

peningkatan kualitas k.ekuatan otot yaitu kekuatan maksimal (maximal 

strength), daya tahan kekuatan (strength endurance), dan kekuatan 

yang cepat (puwer). Kekuatan sangat penting dalarn olahraga senam. 

Banyak gerakan atau latihan senam yang memerlukan kekuatan yang 

besar, misalnya untuk bisa hands:andseorang pesenam perlu memiliki 

otot-otot tangan, lengan dan bahu yang kuat. 

4) Power adalah kernampuan untuk melawan tahanan atau be ban dengan 

gerakan yang cepat dan eksplosif. Batasan ini merujuk pada 

kemampuan melakukan gerakan dengan cepat sehingga bila tahanan 

yang dihadapi tidak mampu digerakan dengan cepat maka kekuatan 

kecepatan akan berubah rnenjadi kekuatan eksplosif. 

Bompa (2015) mengatakan bahwa power adalah bahan utama 

untuk semua cabang olahraga yang rnembutuhkan kekuatan, 

kecepatan, dan kelincahan tingkat tinggi. Power didefinisikan 

sebagaikemampuan untukmenghasilkan kekuatanmaksimaldalarn 

waktu singkat(Wenner, 2010). Senada dengan pendapatSukadiyanto 

(2011) bahwa kekuatan kecepatan (power) adalah kemampuan otot 

atau sekelompok otot untuk mengatasi beban dalam waktu yang 

sesingkat mungkin. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa 

power adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan kecepatan 

dan kekuatan secara maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Power 
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atau daya ledak diartikan sebagai hasil dari kekuatan dan kecepatan 

dan merupakan aspek yang sangat penting untuk sukses dalarn prestasi 

olahraga. Power otot dipcrlukan dalam gerakan olahraga seperti 

berlari, melompat, melempar, memukul, aselerasi dan perubahan arah 

dengan cepat (Newton & Kraemer., 2009). 

Salah satu dari gerakan senam yang mengharuskan pesenarn 

memiliki power yang baik adalah gerakan salto. Tanpa rnemiliki 

power yang baik, seorang pesenam akan mengalarni kesulitan dalam 

melakukan gerakan salto, 

5) Kelincahan (agility), yaitu kemampuan untuk mcngubah arah atau 

posisi tubuh dengan cepat yang dilakukan bersama-sama dengan 

gerakan lainnya. Werner (2010) mengatakan bahwa kelincahan adalah 

kemampuan dan efisiensi mengubah posisi tubuh untuk bereaksi. 

Kelincahan adalah merupakan kemampuan untuk mernpercepat dan 

mengurangi kecepatan, cepat mengubah arah dan cepat merubah 

variasi pola pergerakan, (Bompa, 2015). Bagi anak, kelincahan 

merupakan komponen utama yang harus dimiliki. Tanpa kelincahan 

anak dikatakan tidak dalam keadaan normal atau mungkin sedang 

sakit. Untuk para atlet kelincahan memiliki peran yang penting demi 

tercapainya kemampuan penampilan secara baik (Widiastuti, 2015). 

Jadi dapat dikatakan bahwa kelincahan adalah kemampuan seorang 

individu untuk mengubah posisi tubuh secara cepat, baik itu 

mempercepat maupun memperlambat gerakan secara cepat, tepat dan 

efektif. 
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Menurut Sukadiyanto (2011) kelincahan (agylity) ada!ah 

kemampuan seseorang untuk berlari cepat dengan mengubah-ubah 

arahnya. Hal senada menurut Djoko Pekik Irianto, dkk., (2002) 

ketangkasan (ke!incahan) adalah keterampilan untuk mengubah arah 

dengan cepat dan tepat, selagi tubuh bergerak dari satu ternpat ke 

tempat lain. Ke!incahan tidak dapat berdiri sendiri, ietapi di dalam 

kelincahan mengandung kecepatan, keseirnbangan dan koordinasi. 

Harsono (2015) berpendapat bahwa kelincahan merupakan 

kemampuan untuk rnengubah arah dan posisi tubuh dengan tepat pada 

waktu sedang bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran 

akan posisi tubuhnya. 

Kelincahan memainkan peranan yang khusus terhadap 

mobilitas fisik. Kelincahan bukan merupakan kemampuan fisik 

tunggal, akan tetapi tersusundari komponen koordinasi, kecepatan, dan 

power, komponen-komponen tersebut saling berinteraksi atau 

berhubungan.Adapun yang dimaksudkan dengan kelincahan adalah 

kemampuan untuk bergerak mengubah arah dan posisi dengan cepat 

dan tepat sehingga memberikan kemungkinan seseorang untuk 

melakukan gerakan ke arah yang berlawan.an dan mengatasi situasi 

yang dihadapi lebih cepat dan efisien. 

2. Senam Pembentukan 

a. Senam Pembentukan Kelenturan (Flexibility). 

Kelenturan atau flexibility sering diartikan sebagai kemampuan 

seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu 
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ruang gerak yang seluas-luas mungkin, taoa mengalami cedera pada 

persendian dan otot sekitar persendian. Oleh karena kelenturan ini 

berpangkal pada luas gerak bagian tubuh di sekitar persendia tertentu, 

maka kebutuhan akan tarap kelenturan ini akan berbeda-beda pada tiga 

cabang olahra. Contohnya kelenturan yang dibutuhkan oleh cajbang 

senam akan lebuh besar dibandingkan cabang renang. Dalam hal ini, 

yang menjadi masalah utarna sama, yaitu taraf mana ynag baik dan 

buruk bagi suatu persendian untukkegiatan olahraga tertentu. Berbagai 

study mengungkapkan bahw anak wanita lebih baik tingkat 

kelenturannya dibandingkan anak laki-laki. Ada kekhawatiran orang 

awarn bahwa weight training dapat menyebabkan kekakuan otot 

sehingga mengurangi kelenturan-kelenturan persendian. Kusunitz dan 

Keeney (1958) menyatakan bahwa weight training tidak akan 

mengurangi kelenturan persendian. Kekakuan otot tidak terjadi apabila 

dalam melakukan weight training gerakan dilentukkan sepenuhnya 

sesuai dengan ruang gerak maksimum pada sendi yang bersangkutan. 

Perkembnagn kelenturan seseorang di mulai dari kanak-kanak hingga 

dewasa. 

Contoh-contoh latihan kelenturan antara lain adalah sebagai 

berikut: 

Latihan mencium lutut dalam posisi duduk pada gerakan senam 

lantai 

Latihan ini ditujukan untuk melatih kelenturan otot punggung 
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Latihan mencium lutut da!am posisi berdiri pada gerakan senam 

lantai 

Latihan ini ditujukan untuk melatih kelenturan otot punggung dan 

pmggang 

Latihan mencium lantai pada posisi duduk dengan kaki terlentang 

pada gerakan senam lantai 

Latihan ini bertujuan untuk melatih kelenturan otot punggung dan 

pinggang 

Latihan berbaring kangkang 

Latihan ini bertujuan untuk meltih kelentukan otot pinggang 

Latihan kayang 

Latihan kayang bertujuan untuk melatih kelentukan otot perut, 

punggung dan pinggang 

Latihan sikap cobra 

Latihan sikap cobra dalam senam dapat dilakukan untuk melatih 

kelenturan otot pinggang 

Latihan splits 

Latihan splits sangat penting digunakan untuk melatih kelenturan 

otot selangkangan 

b. Senam Pembentukan Tubuh 

Senam pembentukan adalah senam yang gerakan-gerakannya 

dipilih dan diciptakan dengan sengaja dan berencana, disusun secara 

sistematis dan dengan menggunakan metode tertentu dengan tujuan 

untuk emmbentuk sikap tubuh yang benar, baik dalam keadaan diam 
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misalnya saat berdiri, duduk, jongkok, dan berbaring atau sikap 

bergerak seperti berjalan, berlari, meloncat, rnemukul, dan rnenendang. 

c. Senam Pembentukan Keseimbangan 

Senam pembentukan keseimbangan antara lain latihan 

keseimbangan bertumpu pada kaki, bertumpu pada tangan dan 

bertumpu pada pantat. 

3. Pertanyaan Penelitian 

a. Adakah pengaruh kelentukan terhadap gerakan rneroda pada 

mahasiswa PKO 2016? 

b. Adakah pengaruh kekuatan terhadap gerakan meroda pada mahasiswa 

PKO 2016? 

c. Adakah pengaruh keseimbangan terhadap gerakan meroda pada 

mahasiswa PKO 2016 

d. Adak.ah korelasi antara kelentukan, kekuatan dan keseimbangan 

terhadap gerakan mcroda pada mahasiswa 2016 

E. METODE PENELITIAN 

1. Desain/Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penclitian deskriptif. Menurut Nazir 

( dalam Anwar, 2011) mengemukakan bahwa: Metode deskriptif 

merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, 

kondisi, dan sistem pemikiran. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 
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akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang 

diselidiki, 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian FIK UNY, waktu penelitian bulan Mei 2017 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Su j arweni dan Endra yanto (2012: 13) mengatakan 

bahwa populasi adaiah wi!ayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang rnempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneiitii untuk dipelajari dan kemudian diterik 

kesimpulannya. 

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adala mahasiswa Fakultas 

Ilmu Keolahragaan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2011 :8) sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang 

digunakan adalah mahasiswa PKO angkatan 2016. 

4. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah survei. Seperti yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2011 :6) metode survey digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data misalnya 

mengadakam kuesioner, tes, wawancara tersetruktur dan sebagainya. 
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5. Teknik Analisis Data 

T eknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

korelasi product moment, korelasi parsial, dan analisis regresi breganda. 

Sebelum dilakukan pengujian hipotcsis, terlebih dahulu akan dilakukan uji 

persyaratan analisis. 

a. Uji Persyaratan Analisis 

1) Uji Normalitas Sebaran Data 

Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Pengujian di1akukan 

dengan menggunakan SPSS. Bila nilai Kolmogorov-Smirnov Z 

Jebih besar dari nilai kritis atau ni!ai p < 0,05, maka dapat diduga 

bahwa distribusi data adalah tidak normal atau secara grafik, 

apabila titik-titik (persebaran data) berada di sekitar garis diagonal 

dan mcngikuti arah diagonal tersebut, rnaka dapat dikatakan data 

terdistribusi secara normal. 

2) Uji Linieritas 

Uji !inearitas dimaksudkan untuk menguji apakah model 

linear yang telah diambil itu betul-betul cocok dengan keadaannya 

atau tidak. Jika hasil pengujian mengatakan model linear kurang 

cocok maka selayaknya harus diambil model lain yang non linear 

(Sudjana, 2005: 331). Cara yang dilakukan adalah dengan 

melakukan ulangan terhadap variabel bebas X, sehingga 

didapatk.an uk.uran tuna cocok. Adapun pengujiannya 
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menggunakan UJ1 F untuk tuna cocok dengan rumah sebagai 

berikut: 

. s: TC F=-- 
S" 

" 

Keterangan: 

Sr/ = Varians tuna cocok 

S/ = \1 arians error (kekeliruan) (Sudjana, 2005: 332). 

Apabila nilai F signifikan atau mempunyai nilai p < 0,05 

rnaka model regresi tidak. linear. Sebaliknya apabila nilai F tidak 

signifikan atau nilai p > 0,05 maka model regresi linear. 

3) Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2002: 57). 

Kolinearitas seringkali diduga ketika R2 tinggi (missal 

antara 0,7 dan 1) dan ketika korelasi derajat nol tinggi, tetapi tidak 

satu pun atau sangat sedikit koefisien regresi parsial yang secara 

individual penting secara statistik atau dasar pengujian t yang 

konvensional (Gujarati, 1995: 166). 

Selain itu maka deteksi kolinearitas juga dapat dilihat dari 

nilai Tolerance dan lawannya serta Variance Inflation Factor 

(VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas 

manakah. yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance 
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mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = I IT olerance) 

dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilaai cut-off 

yang umum dipakai adalah nilai Tolerance 0, 10 atau sama dengan 

nilai VIF di atas 10 (Ghozali, 2002: 57). 

b. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan regresi ganda 

dengan dua prediktor. Persamaan regresi berganda yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

Keterangan: 

Y = Prestasi belajar IPS 
a = Konstanta 
X1 = Kelentukan 
X2 = Kekuatan 
X3 = Keseimbangan 
bi; bi; b3 = Koefisien regresi 

Uji hipotesis pertama dan kedua dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan uji t dan pengujian hipotesis ketiga dilakukan 

dengan menggunakan uji F. 

1) Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas 

secara individual terhadap variabel terikat. Adapun rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

t = bi/ s 
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Kcterangan : 

bi = Koefisien regresi 

S = Deviasi Standar (Mudrajad Kuncoro, 2007: 81) 

Kriteria pengujian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Ho ditolakjika p s 0,05 

Ho ditcrima jika p > 0,05 

2) Uji F 

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat. 

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut : 

F = R2(N-m-1) 
m(l-R2) 

Keterangan : 

N = Jumlah Kasus 

m = Jumlah Prediktor 

R = Koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor 

(Sugiyono, 2010: 286) 

Kriteria pengujian dalam penelitian im adalah sebagai 

berikut: 

Hu ditolak jika p s 0,05 

Ho diterima jika p > 0,05 
j 
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Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi 

linear berganda dilakukan dengan bantuan software SPSS 17, 00 for 

Windows: 

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Deskripsi Data Variabel Penelitian 

Seluruh data pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan tes 

terhadap sampel penelitian, masing-rnasing dilakukan sebanyak dua kaii 

tes dan diambi hasil terbaik. Variabel terikat (dependent variable) pada 

penclitian ini adalah: gerak meroda; sedangkan untuk variabel bebas 

(independent variable), adalah kelentukan (X1) yang diambil dcngan tes sit 

& reach, kekuatan (X2) yang diukur dengan tiga test, yaitu push-up, sit-up, 
, 

dan chin-up; serta keseimbangan (XJ) yang diukur dengan tes 

keseimbangan. 

Berikut ini disajikan hasil analisis dekripsi pada masing-masing 

variabel penelitian. 

Tabel 1. 
Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

. ·- 
.... Tendensi Sentral No. .. ,, t<es, ,, Min Max Mean SD 

1. Kelentukan (X1): 
Sit& Reach 21,0 46,0 38,325 4,980 

2. Kekuatan (X2): 
Push-Up 15 68 37,3 13,054 
Sit-Up 26 66 42,517 8,353 
Chin-Up 1,06 50,00 25,881 14,302 

3. Keseimbangan (X3) 1,5 7,9 3,381 1,394 
4. Gerak Meroda (Y) 5,0 8,5 7,150 0,917 
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T abel di atas memperlihatkan bahwa skor terbaik pada hasil tes sit 

and reach 46,0; tes push-up 68, sit-up 66, chin-up 50,00; keseimbangan 7,9 

dan hasil tes meroda 8,5. Adapun rata-rata hasil tes hasil tes sit and reach 

38,325; tes push-up 37,3, sit-up 42,517, chin-up 25,881; keseimbangan 

3,381 dan hasil tes meroda 7,150. 

Dikarenakan ukuran data yang berbeda-beda, pada penelitian ini 

data diubah ke dalam skor standar dengan T-Score, sehingga didapatkan 

data yang sudah terstandarisasi, sehingga bisa dijumlah dan dirata-rata. 

Misalkan pada tes kekuatan, terdiri dari tiga jenis tes yang berbeda-beda, 

hasil akhir adalah rata-rata dari T-Score ketiga tes tersebut. 

2. Uji Prasyarat/Asumsi Analisis Data 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini digunakan teknik analisis 

korelasi, korelasi parsial dan regresi linier berganda (multiple regression) 

dan teknik analisis tersebut harus memenuh beberapa persyaratan yang 

diperlukan antara lain: (a) uji normalitas data, (b) uji linieritas hubungan, 

dan (c) uji multikolinieritas. Secara ringkas disajikan pada tabel berikut 

dan hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data pada penelitian ini dipergunakan uji 

Kolmogorov Smirnov Z. Pengujian dilakukan dengan menggunak.an 

bantuan software komputer, dan hasil pengujian normalitas sebaran 

secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini. 



Tabel 2. 
Ringkasan Hasil Uji Normalitas Sebaran 

i Distribusi Data Kolmogorov 
No Variabel Smirnav Kesirnpulan 

KSZ ·p (sig.) 
1. K.elentukan (Xi) 0,638 0,810 Normal 
2. Kekuatan (X2) 0,498 0,966 Normal 
3. Keseimbangan (X3) 1,246 I 0,090 Normal 
4. I Gerak Meroda (Y) 1,233 0,096 Normal 

Tabel ringkasan uji normalitas tersebut di alas, diketahui bahwa 

semua data pada penelitian ini berdistribusi normal, yang ditunjukkan 

dengan koefisien Kolmogorov-Smirnov Z Test tidak signifikan pada 

taraf signifikansi 5% (p>0,05); dengan demikian asumsi data 

berdistribusi normal telah terpenuhi. 

b. Uji Linieritas Hubungan 

Uji linieritas dilakukan dengan bantuan software komputer 

SPSS. Dari hasil analisis, diketahui bahwa seluruh nilai Fhitung 

(Deviation from Linearity) yang diperoleh menunjukkan harga Fhitung 

dengan p>0,05 yang berarti tidak menyimpang dari linieritas. Hasil uji 

linieritas secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3. 
Ringkasan Hasil Uji Linieritas 

No. Hubungan 
F.hitung p I<_e_s�i?µLai; Fungsional 

1. Kelentukan (X1) dengan 1,207 0,303 Linier 
gerak meroda (Y) 

2. Kekuatan (X2) dengan 1,240 0,278 Linier 
gerak meroda (Y) 

3. Keseimbangan (X3) 0,912 0,579 Linier 
dengan gerak meroda (Y) ·- 
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Keterangan: 
F hitung adalah F Deviation from Linearity, yang berarti penyimpangan 
dari linieritas, apabila p>0,05 berarti tidak menyimpang atau 
tinier. 

c. Uji Multikol.inieritas 

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan tumpang tindih antar variabel bebas. Uji ini 

diperlukan, karena penelitian ini 'menggunakan analisis regresi 

berganda. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat Tolerance 

dan VIF. Apabila diperoleh tolerance rnendekati l , dan VIF tidak lebih 

dari 10, mak.a disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. 

Tabel 4. 
Ringkasan Hasil Uji Multikolinieritas 

Collinearity 
No. V ariabel Be bas Statistics Kesimpulan 

Tolerance VIF 

1. Kelentukan (X1) I 0,857 1,166 Tidak 
Multikolinier 

2. Kekuatan (X2) 0,860 1,163 Tidak 
Multikolinier 

3. Keseimbangan (X3) 0,886 1,129 Tidak 
i Multikolinier 

Berdasarkan tabel tersebut di atas terbukti bahwa semua 

variabel bebas pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya 

multikolinieritas, yang ditunjukkan clengan nilai tolerance mendekati 

J, dan VIF tidak lebih dari 10. 

24 



Correlations 

Pada analisis sebelumnya, terbukti bahwa semua data pada 

Kelentukan Keseimba Gerak 
(X1) Kekuatan IX2l naan IX3l Meroda CY\ 

Kelentukan (X1) Pearson Correlation · 1 .322* .277* .463*' 
Sig. (2-tai!ed) .012 .032 .000 
N 60 60 60 60 

Kekuatan (X2} Pear.:on Correlanon .322* 1 .213• 1 .459*' 
Sig. (2-tailed) .012 .035 .000 
N tiO 60 60 60 

Keselmbangari (X3) Pearson Correlation .211· .273* 1 .410*' 
Sig. (2-lailed) .032 .035 .001 
N 60 60 60 60 

Gerak Meroda M Pearson Correlation .463* .459� .4i0*' 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 
N 60 60 60 60 

•. Correlation Is significant at the 0.05 level (2-talled). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabel 5. 
Hasil Analisis Korelasi Product Moment 

Dari ketiga persyaratan yang telah dibahas di atas semua telah 

Tabel korelasi tersebut menunjukkan bahwa antara variabel bebas 

hal ini prestasi keagamaan, semua signifikan. Hal ini dibuktikan dengan 

(p<,0,05). Dari basil ini, selanjutnya dianalisis dengan analisis regresi linier 

berganda, dengan bantuan software SPSS diperoleh hasil sebagai berikut. 

sig (p-value) kurang dari taraf signifikansi yang ditentukan, yaitu 5% 

dianalisis dengan analisis statistik parametrik, yaitu dengan analisis 

penelitian ini memenuhi prasyarat analisis dara, oleh karenanya data bisa 

korelasi, korelasi parsial, dan analisis regresi linier berganda, Hasil analisis 

korelasi product moment disajikan pada tabel berikut ini. 

korelasi product moment, korelasi parsial, dan analisis regresi. 

(independent variable) dengan variabel terikat (dependent varible) dalam 

mcmenuhi syarat, maka dapat dilanjutkan dengan uji selanjutnya yaitu 

3. Analisis Data dan Pengujian Hipotcsis 



Tabel 6. 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model Summarf 

Adjusted Std. Error of 
Model R R Square R Square the Estimate 
1 .6133 .375 .342 8.078 

a. Predictors: (Constant), Keseimbangan (X3), Kekuatan 
(X2), Kelentukan {X1) 

b. Dependenl variable Gerak Meroda (',') 

ANOVP.' 

Sum of 
Model Squares df Mean Square F Sia. 
1 Regression 2196.1:!04 3 732.268 11.223 .ooo- 

Residual 36�3.779 56 65.246 
Total 5850.583 59 i 

a. Predictors: (Constant). Keseirnbanqau (X3), Kekuatan (X2), Kelentukan (X1) 

b Dependent Variable: Gerak Meroda (Y) 

Coefficients" 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients Correlations 

Zero- 
Model B Std. Error Beta t Sig. order Partial Part 
1 (Constant) 2.669 8.392 .318 .752 

Ketentukan 
.299 .114 .299 2.625 .011 .463 .331 srr (X1) 

Kekuatan (X2) .402 .155 .295 2.592 .012 .459 .327 .274 
Keseimbangan .246 .112 .247 2.202 .032 .410 .282 .232 (X3) I 

a. Dependent Venable: Gerak Meroda (Y) 

Hasil analisis regresi yang tersaji pada tabel di atas, diperoleh 

koefisien korelasi ganda (R) sebesar 0,613; koefisien determinasi (R2) 

0,375; dan Fregresi 11,223 dengan signifikansi (sig.) atau p-value 0,000. 

Temyata signifikansi kurang dari taraf signifikansi yang ditentukan, yaitu 

5% (p<0,05); maka F regresi tersebut signfiikan, yang berarti koefisien 

korelasi ganda tersebut signifikan. Dengan demikian koefisien determinasi 

tersebut juga signifikan, yang berarti hasil analisis regresi bisa dipakai 

sebagai dasar untuk memprediksikan. 
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O d tV . bl G k M d (Y) eoen en ana e: era· era a 
Type Iii Sum 

I 
Partial Eta 

Source of scuares df Mean Square F Sig. Sauared 
Corrected Model 2196.804a 3 732.268 11.223 .000 .375 
Intercept 6.600 1 6.600 .101 .752 .002 
T_X1 449.693 1 449.693 6.892 .011 .110 
T_X2 438.321 1 438.321 6.718 .012 .107 
T_X3 316.254 1 316.254 4.847 .032 .O!lO 
Error 3653.779 56 65.246 
Total 155351.000 60 
Corrected Total 5850.583 59 

Adapun hasil �alisis pada variabel keseimbangan (X3) menghasilkan 

Koefisien determinasi sebesar 0,375 ini berarti bahwa kontribusi 

kekuatan (X2) menghasilkan partial eta squared sebesar 0, 107 dan ini 

TesL'I of Betv,een-Subjects Effects 
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variabel kelentukan memberikan kontribusi efektif terhadap gerak meroda 

variabel bebas kelentukan (X1) sebesar 0,110 dan ini membuktikan bahwa 

Tabel tersebut di atas menghasilkan partial eta squared untuk 

a. R Squared = .375 (Adjusted R Squared = .342) 

terhadap gerak meroda pada mahasiswa PKO 2016 sebesar 10,7%. 

Tabel 7. 
Hasil Kontribusi Efektif Masing-masing V ariabel Bebas 

(Partial Eta Squared) 

membuktikan bahwa variabel kekuatan memberikan kontribusi efektif 

pada mahasiswa PKO 2016 sebesar 11,0%. Hasil analisis pada variabel 

disajikan pada tabel berikut ini. 

perhitungan partial eta squared dan hasil analisis dengan software SPSS, 

masing-rnasing variabel bebas terhadap variabel terikat, dapat dilihat dari 

mahasiswa PKO 2016 sebesar 37,5%. Adapun perhitungan kontribusi 

partial eta squared sebesar 0,080 dan ini membuktikan bahwa variabel 

dari kelentukan, kekuatan dan keseimbangan terhadap gerak meroda bagi 



keseimbangan memberikan kontribusi efektif terhadap gerak meroda pada 

mahasiswa PKO 2016 sebesar 8,0%. 

a. Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah "Ada pengaruh 

kelentukan terhadap gerak meroda pada mahasiswa PKO 2016 '. 

Hipotesis tersebut adalah hipotesis asli atau hipotesis alternatif dan 

untuk keperlupan pengujian hipotesis, hipotesis tersebut diubah 

kedalam hipotesis nihil (Ho), yaitu "Tidak ada pengaruh kelentukan 

terhadap gerak meroda pada rnahasiswa PKO 2016". Hasil analisis 

korelasi product moment, korelasi parsial, koefisien beta dari hasil 

analisis regresi linier berganda secara ringkas disajikan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 8. 
Koefisien Pengaruh Kelentukan Terhadap Gerak Meroda 

pada Mahasiswa PKO 2016 

Korelasi 
. 

Korelasi Koefisien 
.v,�,bel Product P;u·-sial B.eta (I!) .tbitnr.ig p 

·.· . �lo merit (r xv) 

X17Y 0,463 0,331 0,299 2,625 0,011 

Dari hasil analisis kelentukan (X 1) terhadap variabel gerak 

meroda (Y) pada mahasiswa PKO 2016, diperoleh nilai koefisien 

korelasi product moment 0,463 dan korelasi parsial sebesar 0,331; 

koefisien beta (B) 0,299 dan thitong 2,625 dengan p value= 0,011. 
i 

Temyata p-value kurang dari taraf signifikansi yang ditentukan, yaitu 
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5% (p<0,05) dan arahnya positif, maka koefisien korelasi dan 

koefisien beta tersebut signifikan dengan arah pengaruh positif. 

Dengan demikian hipotesis nihil (Ho) ditolak, dan hipotesis altematif 

(Ha) diterima, dan disimpulkan ada pengaruh positif yang signifikan 

kelentukan terhadap gerak meroda pada mahasiswa PKO 2016 FIK 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

Dari basil analisis data dengan teknik analisis partial eta 

squared, diketahui besarnya kontribusi atau sumbangan efektif 

kelentukan terhadap gerak meroda pada mahasiswa PKO 2016 FIK 

Universitas Negeri Yogyakarta sebesar 11,0%. 

b. Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua pada penciitian ini adalah "Ada pengaruh 

kekuatan terhadap gerak meroda pada mahasiswa PKO 2016". 

Hipotesis tersebut adalah hipotesis asli atau hipotesis altematif dan 

untuk keperlupan pengujian hipotesis, hipotesis tersebut diubah 

kedalam hipotesis nihil (Ho), yaitu "Tidak ada pengaruh kekuatan 

terhadap gerak meroda pada mahasiswa PKO 2016". Hasil analisis 

korelasi product moment, korelasi parsial, koefisien beta dari basil 

ana]isis regresi linier berganda secara ringkas disajikan pada tabel 

berikut ini: 
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Tabe! 9. 
Koefisien Pengaruh Kekuatan Terhadap Gerak Meroda 

pada Mahasiswa PKO 2016 

I · Korelasi I K 1 . Koefisien . p d , ore asi 
thitung Vari�+ ro uct I p . 1 Beta (P) p . ars1a Moment (rxv) I 

X2 7 Y 0,459 0,327 0,402 I 2,592 0,012 
I I 

Dari hasil analisis kekuatan (X2) terhadap variabel gerak 

meroda (Y) pada rnahasiswa PKO 20 i 6, diperoleh nilai koefisien 

korelasi product moment 0,459 dan korelasi parsial sebesar 0,327; 

koefisien beta (P) 0,402 dan thitung 2,592 dengan p value= 0,012. 

Temyata p-value kurang dari taraf signifikansi yang ditentukan, yaitu 

5% (p<0,05) dan arahnya positif, maka kcefisien korelasi dan 

koefisien beta tersebut signifikan dengan arah pengaruh positif. 

Dengan demikian hipotesis nihil (Ho) ditolak, dan hipctesis altematif 

(Ha) diterima, dan disimpulkan ada pengaruh positif yang signifikan 

kekuatan terhadap gerak meroda pada mahasiswa PKO 2016 FIK 

Universitas Negeri Y ogyakarta. 

Dari hasil analisis data dengan teknik analisis partial eta 

squared, diketahui besamya kontribusi atau sumbangan efektif 

kekuatan terhadap gerak meroda pada mahasiswa PKO 2016 FIK 

Universitas Negeri Y ogyakarta sebesar 10, 7%. 

c. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah "Ada pengaruh 

keseimbangan terhadap gerak meroda pada mahasiswa PKO 2016". 
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Hipotesis tersebut adalah hipotesis asli atau hipotesis alternatif dan 

untuk keperlupan pengujian hipotesis, hipotesis tersebut diubah 

kedalam hipotesis nihil (Ho), yaitu "Tidak ada pengaruh keseimbangan 

terhadap gerak meroda pada rnahasiswa PKO 2016". Hasil analisis 

korelasi product moment, korelasi parsial, koefisien beta dari hasil 

analisis regresi linier berganda secara ringkas disajikan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 10. 
Koefisien Pengaruh Keseimhangan Terhadap Gerak. Meroda 

pada Mahasiswa PKO 2016 

Korelasi Korelasi Koeflsien Variabel Product Parsial Beta (IJ) thitung p 
Moment (rxv) 

X3�Y 0,410 0,282 
I 

0,246 2,202 0,032 

Dari hasil analisis keseimbangan (X3) terhadap variabel gerak 

meroda (Y) pada mahasiswa PKO 2016, diperoleh nilai koefisien 

korelasi product moment 0,410 dan korelasi parsial sebesar 0,282; 

koefisien beta (�) 0,246 dan thitung 2,202 . dengan p value= 0,032. 

Temyata p-value kurang dari taraf signifikansi yang ditentukan, yaitu 

5% (p<0,05) dan arahnya positif, maka koefisien korelasi dan 

koefisien beta tersebut signifikan dengan arah pengaruh positif. 

Dengan demikian hipotesis nihil (Ho) ditolak, dan hipotesis altematif 

(Ha) diterima, dan disimpulkan ada pengaruh positif yang signifikan 

keseimbangan terhadap gerak meroda pada mahasiswa PKO 2016 FIK 

Universitas Negeri Yogyakarta. 
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Dari hasil analisis data dengan teknik analisis partial eta 

squared, diketahui besarnya kontribusi atau sumbangan efektif 

keseimbangan terhadap gerak meroda pada mahasiswa PKO 2016 FIK 

Universitas Negeri Yogyakarta sebesar 8,0%. 

d. Pengujian Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah "Ada pengaruh 

kelentukan, kekuatan dan keseimbangan terhadap gerak rneroda bagi 

mahasiswa PKO 2016". Hipotesis tersebut adalah hipotesis asli atau 

hipotesis alternatif dan untuk keperlupan pengujian hipotesis, hipotesis 

tersebut diubah kedalam hipotesis nihil (Ho), yaitu "Tidak ada 

pengaruh kelentukan, kekuatan dan keseimbangan terhadap gerak 

meroda bagi mahasiswa PKO 2016". 

Hasil analisis regresi linier berganda (multiple regression), 

yang telah tersaji di awal sub bah ini, diperoleh koefisien korelasi 

ganda (R) sebesar 0,613; koefisien determinasi (R2) 0,375; dan Fregresi 

11,223 dengan signifikansi (sig.) atau p-value 0,000. Terbukti bahwa 

signifikansi kurang dari taraf signifikansi yang ditentukan, yaitu 5% 

(p<0,05); maka Fregresi tersebut signfikan, yang berarti koefisien 

korelasi ganda tersebut sangat signifikan. Dilihat dari koefisien betanya 

(P) positif, dengan hipotesis nihil (Ho) ditolak, dan hipotesis 

altematif/asli (Ha) diterima, dan disimpulkan ada pengaruh positif yang 

signifikan kelentukan, kekuatan dan keseimbangan secara bersama- 

sama terhadap gerak meroda bagi mahasiswa PKO 2016. 
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Dari hasil analisis regresi, dihasilkan konstanta dan koefisien 

beta (B) masing-masing variabel sehingga dapat dibuat persamaan 

regresi sebagai berikut: 

r L " i_,_ 66-9 + 0,299 xi + o,402 X2 + 0,246 X3 

Persamaan garis · regresi tersebut bahwa setiap kelentukan 

rneningkat satu unit angka kasar, maka gerak meroda mahasiswa PKO 

2016 akan meningkat sebesar 0,299 jika variabel lain tidak berubah. 

Apabila kekuatan meningkat satu unit angka kasar, maka gerak meroda 

mahasiswa PKO 2016 akan meningkat sebesar 0,402 jika variabel lain 

tidak berubah, dan apabila keseimbangan meningkat satu unit angka 

kasar, maka gerak meroda mahasiswa PKO 2016 akan meningkat 

sebesar 0,246 jika variabel lain tidak berubah. 

Hasil analisis regresi menunjukkan koefisien korelasi ganda (R) 

sebesar 0,613 dan koefisien determinan R.2 = 0,375; besamya koefisien 

determinasi atau R2 sebesar 0,375 ini berarti bahwa kelentukan, 

kekuatan dan keseimbangan memberikan kcntribusi (sumbangan 

efektif) terhadap gerak mcroda bagi mahasiswa PKO 2016 sebesar 

37,5% dan selebihnya (62,5%) dipengaruhi oleh variabel yang tidak 

diteliti pada penelitian ini. 
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4. Pembahasan 

Pada bagian ini disajikan pembahasan terhadap hasil penelitian, 

· yang didasarkan pada analisis statistik dan pengujian hipotesis di atas. 

a. Pengaruh Kelentukan Terhadap Gerak Meroda 

Pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa ada pengaruh 

positif yang signifikan kelentukan terhadap gerak meroda pada 

mahasiswa PKO 2016 FIK Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil ini 

dibuktikan dcngan nilai koefisien korelasi product moment (rxv) 

0,463; korelasi parsial 0,331; koefisien beta (B) 0,299; thitung 2,625 

dengan signifikansi 0,011 (p<0,05). 

Pengaruh positif yang signifikan ini berrnakna bahwa semakin 

tinggi kelentukan mahasiswa, semakin tinggi kemampuan gerak 

meroda pada mahasiswa PKO 2016 FIK Universitas Negeri 

Y ogyakarta; dan sebaliknya semakin rendah kelentukan mahasiswa, 

semakin rendah pula kemampuan gerak meroda pada mahasiswa PKO 

2016 FIK Universitas Negeri Yogyakarta. 

Kontribusi kelentukan terhadap gerak meroda pada mahasiswa 

PKO 2016 FIK Universitas Negeri Yogyakarta sebesar 11,0%; hal ini 

dilihat dari besarnya koefisien partial eta squared sebesar 0, 110. 

Kontribusi sebesar itu kiranya cukup besar untuk meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam gerak meroda melalui peningkatan 

kelentukannya, dengan tes sit & reach. 
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b. Pengaruh Kekuatan Terhadap Gerak Meroda 

Pengujian hipotesis kedua mernbuktikan bahwa ada pengaruh 

positif yang· signifikan kekuatan terhadap gerak meroda pada 

mahasiswa PKO 2016 FIK Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil ini 

dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi product moment (rxy) 

0,459; korelasi parsial 0,327; koefisien beta (S) 0,402; thitung 2,592 

dengan signifikansi 0,012 (p<0,05). 

Pengaruh positif yang signifikan ini bermakna bahwa semakin 

tinggi kekuatan rnahasiswa, semakin tinggi kemampuan gerak meroda 

pada mahasiswa PKO 2016 FIK Universitas Negeri Yogyakarta; dan 

sebaliknya semakin rendah kekuatan mahasiswa, semakin rendah pula 

kemampuan gerak meroda pada mahasiswa PKO 2016 FIK Universitas 

Negeri Y ogyakarta. 

Kontribusi kekuatan terhadap gerak meroda pada mahasiswa 

PKO 2016 FIK Universitas Negeri Y ogyakarta sebesar 10, 7%; hal ini 

dilihat dari besamya koefisien partial eta squared sebesar 0, 107. 

Kontribusi sebesar itu kiranya cukup besar untuk meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam gerak meroda melalui peningkatan 

kekuatan pada mahasiswa, yang meliputi push-up, sit-up, dan chin-up. 

c. Pengaruh Keseimbangan Terhadap Gerak Meroda 

Pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa ada pengaruh 

positif yang signifikan keseimbangan terhadap gerak meroda pada 

mahasiswa PKO 2016 FIK Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil ini 
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dibuktikan dengan nilai koefisien koreiasi product moment (rxv) 

0,41 O; korelasi parsial 0,282; koefisien beta (�) 0,246; thitung 2,202 

dengan signifikansi 0,032 (p<0,05). 

Pengaruh positif yang signifikan ini bermakna bahwa semakin 

tinggi keseirnbangan mahasiswa, sernakin tinggi kemampuan gerak 

meroda pada mahasiswa PKO 2016 FIK Universitas Negeri 

Y ogyakarta; dan sebaliknya semakin rendah keseimbangan 

mahasiswa, semakin rendah pula kemampuan gerak meroda pada 

mahasiswa PKO 2016 FIK Universitas Negeri Y ogyakarta. 

Kontribusi keseimbangan terhadap gerak meroda pada 

mahasiswa PKO 2016 FIK Universitas Negeri Yogyakarta sebesar 

8,0%; hal ini dilihat dari besarnya koefisien partial eta squared 

sebesar 0,080. Kontribusi sebesar itu kiranya cukup besar untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam gerak meroda melalui 

peningkatan keseimbangan pada mahasiswa. 

d. Pengaruh Kelentukan, Kekuatean dan Keseimbangan Terhadap 

Gerak Meroda 

Hasil dari pengujian hipotesis keempat, terbukti bahwa ada 

pengaruh positif yang signifikan kelentukan, kekuatan dan 

keseimbangan secara bersama-sama terhadap gerak meroda bagi 

mahasiswa PKO 2016 FIK Universitas Negeri Yogyakarta. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi ganda R2 sebesar 0,613; 
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koefisien determinan 0,375 dengan Fregresi 11,223 (p<0,05) dan 

dinyatakan signifikan. 

Koefisien determinan sebesar 0,375 atau 37,5% membuktikan 

bahwa kelentukan, kekuatan dan kcseimbangan secara bersama-sarna 

memberikan kontribusi efektif terhadap gerak meroda bagi rnahasiswa 

PKO 2016 FIK Universitas Negeri Yogyakarta sebesar 37,5%. Adapun 

selebihnya, yaitu sebesar 62,5% ditentukan oleh variabel di luar 

variabel penelitian ini. 

Kontribusi ketiga variabel tersebut cukup tinggi, tingginya 

yakni 37,5%; dengan demikian perlu adanya pembinaan dalam rangka 

peningkatan kemampuan gerak meroda bagi mahasiswa PKO 2016 

FIK Universitas Negeri Y ogyakarta. 

G. Kesimpulan, Implikasi dan Saran 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Ada pengaruh pengaruh positif yang signifikan (p<0,05) kelentukan 

terhadap gerak meroda pada mahasiswa PKO 2016 FIK UNY. 

Semakin tinggi kelentukan, semakin tinggi kemampuan gerak meroda; 

sebaliknya semakin rendah kelentukan, semakin rendah pula 

kemampuan gerak meroda. Kelentukan memberikan kontribusi efektif 

terhadap gerak meroda sebesar 11,0%. 
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b. Ada pengaruh pengaruh positif yang signifikan (p<0,05) kekuatan 

terhadap gerak meroda pada mahasiswa PKO 2016 FIK UNY. 

Semakin tinggi kekuatan, semakin tinggi kemampuan gerak meroda; 

sebaliknya semakin rendah kekuatan, semakin rendah pula 

kemampuan gerak meroda. Kekuatan memberikan kontribusi efektif 

terhadap gerak meroda sebesar 10,7%. 

c. Ada pengaruh pengaruh positif yang signifikan (p<0,05) keseimbangan 

terhadap gerak meroda pada mahasiswa PKO 2016 FIK UNY. 

Semakin tinggi keseimbangan, semakin tinggi kemampuan gerak 

meroda; sebaliknya semakin rendah keseimbangan, sernakin rendah 

pula kemampuan gerak meroda. Keseimbangan memberikan 

kontribusi efektif terhadap gerak meroda sebesar 8,0%. 

d. Ada pengaruh pengaruh positif yang signifikan (p<0,05) kelentukan, 

kekuatan dan keseimbangan secara bersama-sama terhadap gerak 

meroda pada mahasiswa PKO 2016 FIK UNY. Kelentukan, kekuatan 

dan keseimbangan memberikan kontribusi efektif terhadap gerak 

meroda pada mahasiswa PKO 2016 FIK UNY sebesar 37,5% dan 

selebihnya (62,5%) ditentukan oleh variabel di luar variabel penelitian 

lill. 

b. Implikasi 

Hasil penelitian berimplikasi secara teoritis bahwa penelitian ini 

memiliki pengaruh positif yang signifikan dari kelentukan, kekuatan, dan 

keseimban;_�an baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap 
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gerakan meroda pada mahasiswa PKO FIK angkatan 20 i 6 Universitas 

Negeri Y ogyakarta. 

c. Saran 

Berdasarkan rnanfaat yang diharapkan pada penelitian ini, 

kesimpulan dan implikasi hasil penelitian, peneliti mernberikan saran- 

saran, yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan 

komponen bicrnotor sehingga kebermanfaatan penelitian ini dapat 

berlanjut. 
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LAMP IRAN 



60 
0 

42.517 I 
42.soo I 

35.0° 8.35341 

69.7794 I 

40.0 I 
26.0 
66.0 

2551.0 

Sit-Up (X2 :2) 
Sit and Push_Up 

Reach (X1) (X2 1) 
N Valid 60 60 

Missing 0 0 
Mean 38.325 37.300 
Median 38.500 I 38.000 
Mode 35.oa I 38.0 I 
Std. Deviation 4.9803 13.0544 I Variance 24.8036 170.4169 I Range 25.0 53.0 
Minimum 21.0 15.C I Maximum 46.0 68.0 I 

Sum 2299.5 2238.0 I 
a. Multipl� modes exist. The smallest value is shown 

Statistics 

Chin-Up Keseimbangan Gerak 
(X2 3) (X3) Meroda (Y) 

N Valid 60 60 60 
Missing 0 0 0 

Mean 25.8810 3.381 7.150 
Median 27.0000 3.040 7.250 
Mode 5.208 4.0 8.0 
Std. Deviation 14.30213 1.3936 .9173 
Variance 204.55082 i.9421 .8415 
Range 48.94 6.4 3.5 
Minimum 1.06 1.5 5.0 
Maximum 50.00 7.9 8.5 
Sum 1552.86 202.9 429.0 

.. 

ANALISIS ST ATISTIK DESKRIPTIF 

a. Multiple modes exist. The smallest vaiue is shown 

Statistics 

Lampiran 



� 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sia. .-. 
Gerak Between (Combined) 3449.333 26 132.667 1.823 .052 
Meroda (Y) • Groups Linearity 1253.925 1 i253.925 17.232 .000 
Kelentukan Deviation 
(X1) from Linearity 2195.409 25 87.816 1.207 .303 

Within Groups 
2401.250 33 72.765 

Total 5850.583 59 - 

.096 

60 
49.92 

9.958 

.159 

.114 
-.159 

1.233 

Gerak 
Meroda (YL 

60 

.161 

.161 
-.097 

1.246 ,· 

.090 i 

49.981 

�0.014 
: 

I Keseimbangan 
(X3) 

Kelentukan 
(X1) Kekuatan (X:2) 

6C 60 
49 65 50.00 

9.961 7.309 

.082 .064 

.076 .064 
-.082 -.062 

.638 .498 

.810 .966 

Mean 
Std. Deviation 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Measures of Association 

a.b 
Parameters 
Normal 
N 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 
Positive 
Negative 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tc1iled) 

R R Squared Eta Eta Squared 
Gerak Meroda (Y) 

.463 .214 .768 .590 * Kelentukan (X1) 

A. Uji Normalitas 

Gerak Meroda (Y) * Kelentukan (Xl) 
ANOVATable 

B. Uji Linieritas 

·UJI PRASYARAT ANALISIS DATA 



Gerak Meroda (Y) * Kekuatan (X2) 
ANOVA Table 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Gerak Between (Combined) 3469.167 26 '133.429 1.849 .048 
Meroda (Y) Groups Linearity 1232.500 1 1232.500 I 17.079 .000 
• Kekuatan Deviation 

I 
(X2) from Linearity 2236.666 25 89.4671 1.240 .278 

Within Groups 
2381.417 ! 33 72 164 

Total 5850.581 I 59 I 
Measures of Association 

R I R Squared I Eta Eta Squared 
Gerak Meroda (Y) 

.459 I I 

* Kei<uatan (X2) .211 I .770 .593 
I 

Gerak Meroda (YJ * Keseimbangan (X3) 
ANOVATable 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Gerak Between (Combined) 2644.988 22 120.227 I 1.388 ."i85 
Meroda (Y) Groups Linearity 985.607 1 985.607 11.376 .002 . 

Deviation 
Keseimba from 1659.381 2� 79.018 .912 .579 
ngan (X3) Linearity 

Within Groupe 
3205.595 37 86.638 I 

Total 5850.583 59 I 
Measures of Association 

R R Sauared Eta Eta Squared 
Gerak Meroda (Y) * 

.410 .168 .672 .452 Keseimbangan (X3) 

C. Uji Multikolinicritas 

Coefficientsa 

Colllnearitv Statistics 
Model Tolerance VIF 
1 Kelentukan (X 1 ) .857 1.166 

Kekuatan (X2) .860 1.163 
Keseimbangan (X3) .886 1.129 

a. Dependent Variable: Gerak Meroda (Y) 



Collinearity Dlagnosticl 

Variance Prooortions 
Condition Kelentukan Kekuatan Keseimbangan 

Model Dimension Eigenvalue Index (Constant) (X1) (X2) (X3) 
1 1 3.941 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .028 11.958 .00 .52 .00 .66 
3 .021 13.575 .12 .47 .27 .30 
4 .010 19.686 .87 .00 .72 .02 I 

a. Dependent Variable: Gerak Meroda (Y) 



Lampiran 

ANALISIS KORELASI PRODUCT MO:MENT 
Correlations 

Kelentukan Keseimba Gerak 
(X1) Kekuatan (X2) nqan (X3) Meroda :Y) 

Kelentukan (X 1) Pearson Correlation 1 .322* .277* .463*' 
Sig. (2-tailed) .012 .032 .000 
N GO GO 60 60 I 

Kekuatan (X2) Pearson Correlation . 322* 1 .273* I .459 •• 
Sig. (2-tailed) .0,2 .035 .000 
N 60 60 50 60 

Keseimbangan (X3) Pearson Corre!ation .277* .273* 1 .410*• 
Sig. (2-tailed} .032 I .035 .001 
N 60 I 60 60 60 

Gerak Meroda (Y) Pearson Correlation .463** .459*' .410*' 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 
N 60 60 ! 60 60 

*. Correlation is significant at the 0.05 ievel (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the O.D1 level (2-tailed). 



Lampiran 

ANALISIS REGRESI GANDA (1l1ULTIPLE REGRESSION) 

Regression 

Variables Entered.Removed' 

Variables I Model Variables Entered Removed Method 
1 Keseimbangan �3), Kekuatan (X2), I Enter Kelentukan (X 1) I J 

a. All requested variabies entered. 

b. Dependent Variable: Gerak Meroda (Y) 

Model Summary' 

R Sauare I Adjusted Std. Error of 
Model R R Sauare the Estimate 
1 .6138 .3/5 ! .34:l 8.078 

a. Predictors: (Constant), Keseimbangan (X3); Kekuatan 
(X2}, Kelentukan (X1} 

b. Dependent Variable: Gerak Meroda (Y) 

Sum of 
Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2"196.804 3 732.268 i 1.223 .0008 

Residual 3653.779 56 65.246 
Total 5850.583 59 

a. Predictors: (Constant), Keseimbangan {X3), Kekuatan {X2}, Kelentukan {Xi) 
b. Dependent Variable: Gerak Meroda (Y) 

Coefflclenta- 

Ur.standardized Standardized 
Coefficients Coefficients Correlations 

Zero- 
Model 8 Std. Error Beta t Sia. order Partial Part 
1 (Constant) 2.669 8.392 .318 .752 

Kelentukan .299 .114 .299 2.625 (X1) .011 .463 .331 .277 

Kekuatan (X2) .402 .155 .295 2.592 .012 .459 .327 ·.274 
Keselmbangan .246 .112 .247 2.202 .032 .410 .282 .232 (X3) 

a. Dependent Variable: Gerak Meroda (Y) 



1.00 ....... -------------,, 

Std. Dev = .97 
Mean= 0.CO 

N = 60.00 

.75 

Observed Cum Prob 

Dependent Variable: Gerak Meroda (Y) 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

Residuals Statistics' 

/;;., 
,fusP 
� - �- 

� .SC 
"/ 

� �� i .as l ,?J 
DDa;;/ 

al 0.00_.rP 
.... "---- • .----� .--- • .-----<1 

0.00 .25 .50 .75 1.00 

Histogram 

Dependent Variable: Gerak Meroda ('I') 

Regression Standardized Residual 

a. Dependent Variable: Gerak Meroda (Y) 

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 37.03 63.19 49.92 6.102 60 
Residual ·-27.11 15.68 .00 7.869 60 
Std. Predicted Value -2.113 2.175 .000 1.000 60 
Std. Residual -3.357 1.941 .000 .974 60 

Charts 



Dependent Variable: Gerak Meroda (Y) 

Type Ill Sum Partial Eta 
Source of Squares df Mean Square F Sig. Squared 
Corrected Model 2196.8043 3 732.268 11 223 .000 .375 
Intercept 6.600 1 6.600 

I 
.101 .752 .002 

T_X1 449.693 1 449.693 6.892 .011 .110 
T_X2 438.321 1 438.321 6.718 .012 .107 
T_x3 316.254 1 316.254 4.847 .032 .080 
Error 3653.779 56 65.246 
Total 155351.000 60 I 
Corrected Total 5850.583 59 I 

0 

= T-Score Kelentukan (X 1) 
= T-Score Kekuatan (X2) 
= T-Score Keseimbangan (X3) 
= T-Score Gerak Meroda (Y) 

Univariate Analysis of Variance 
Tests of Between-Subjects Effects 

a. R Squared = .375 (Adjusted R Squared = .342) 

PENGHITUNGAN SUMBANGAN 
(PARTIAL ETA SQUARED) 

Keterangan: 
T XI 
T X2 
T X3 
TY 
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: Ratna Budiarti, S.Pd.Kor., M.Or. 
: Dr. Endang Rini Sukamti, M.S. 

Tri Hadi Karyono, S.Pd., M.Or. 
Agus Prestianto , 
Desi Nuii Novitasari 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS.NEGERI YOGYAKARTA 

FAKUL TAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
Alarnat: Jin. KolomboNo. 1 Yogyakarta55281. Telp.(0274) 513092, 586168 psw 544 

website : http://fik.uny.ac.id e-mail: humas fik@uny.ac.id 

Selanjutnya disebut PIHAK PERT AMA 

: Ratna Budiarti, S.Pd.Kor., M.Or. 
: 19810512 201012 2 003/lllb 

Ketua Pelaksana Kegiatan Peneutian Bidang llmu Keolahragaan Dosen Fakuitas 
llrnu Keolahragaan UNY Tahun 2017 

: Ors. R. Sunardianta, M.Kes. 
: 1958110119860.31 002 
: \/Vakil Dekan II Fakultas llmu Keolahragaan UNY, selaku Pejabat Pernbuat 

Komitmen Fakultas llmu Keolahragaan 

Selanjutnva disebut PIHAK KEDU.t\ 

Ketua 
Anggota 

11 

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEOUA dan PIHAK KEOUA menerima tugas 
tersebut untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Bidang llmu Keolahragaan Fakultas llmu 
Keolahraqaan Universitas Negeri Yogyakarta 

Berjudul: "KONTRIBUSI KELENTUKAN, KEKUATAN DAN KESEIMBANGAN TERHADAP GERAK MERODA PADA 
MAHASISWA PKO 2016" 

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN BIDANG ILMU KEOLAURAGAAN 
DOSEN FAKULT.A.S ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017 

Nomor: 477giUN34.16/PL/2017 

Pasal 1 
Ruang Lingkup Pekerjaan 

Kedua belah pihak secara bersarna-sarna teiah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Keqiatan 
Pengembangan Bidang llmu Keolahraagaan dengan ketentuan sebagai berikut: 

2. Nama 
NlP/GOL. 
Jabatan 

1. Nama 
NIP 
Jabatan 

Pada hari ini Senin tanggal dua pu/uh dua mei tenun dua ribu tujuh betas kami yang bertandatanqan di 
bawah ini: 

, dengan susunan personalia sebagai berikut: 



1/ .. 

Dibiayai oleh Dana DIPA BLU Tahun 2017 
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan 

Universitas Negeri Yogyakarta 
Nomor Kontrak:477g /UN34.16/PL/2017 

2 

100 % 

60 % 
15 % 
25 % 

Pasal4 
Penyerahan Hasil Pekerjaan 

Jumiah 

(1) Biaya Operasional 
(2) Biaya Pelaporan 
(3) Biaya Manajemen 

a. PIHAK KEDUA harus menyerahkan 3 (tiga) eksempiar laporan akhir kegiatan Alokasi Dana OIPA 
BLU UNY Tahun 2017, 1 (satu) · keping CD berisi Laporan.artikel dan abstrak kepada PIHAK 
PERT AMA; 

b. La po ran Hasil kegiatan terse but pad a Pasal 5 ayat ( 1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Bentuk/ukuran kertas kuarto (A4); 
b. Warna sampul ku!it : A.bu-abu; 
c. Pada bagian bawah dari cover/sampul laporan tertulis: 

Pembayaran bantuan dana pela_ksanaan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayar 
melalui BPP FIK UNY dengan tahap-tahap pembayaran sebagai berikut 

a. Tahap Pertama sebesar 70% x Rp10.000.000,00 = Rp7.000.GOO CO (Tujuh juta rupiah) o.bavarka» 
pada saat kontrak kegiatan ditandatangani oleh Peneliti 

b. Tahap Kedua sebesar 30% x Rp10.000.000,00 = Rp3.000 000 00 ITigc1 juta ,,,;:-;2t<) c!;t-2/::-,·::.:-: ;:;a �3 
saat penyerahan laporan nasil, yang oilanjutkan dengan seran terima pekerjaan 

c Rincian Penggunaan Dann Sebagai Benkut : 

Pasal2 
Biaya dan Jangka Waktu Pelaksanaan 

PIHAK -PERT AMA memberi dana secara bertahap untuk pembiayaan kegiatan terse but pad a pasal 1 
sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada anggaran 
DIPA BLU UNY Tahun 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 6 bulan terhitunq sejak 
penandatanganan perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 dengan ketentuan 
pelaksanaan seperti tersebut pada pasal 1 sampai dengan pasal 8 dalam surat perjanjian pelaksanaan 
keqiatan Penelitian Bidang llmu Keolahragaan ini. 

Pasal3 
Tata Cara Pembayaran 



3 

Ors. R. Sunardianta, M.Kes. 
NIP 19581101198603 1 002 

Pl HAK PERT AMA 
Pejabat Pembuat Komitmen FIK UNY 

Ratna Budiarti, $.Pd.Kor., M.Or. 
. NIP 198105122010122003 

. PIHAK KEDUA 
Ketua Pelaksana 
Penelitian Bidang !lmu Keolahragaan 

1/ 

Pasal8 
Lain-lain 

1. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaks.anaan Kegiatan Peneiitian 
Bidang llmu Keo!ahragaan ini (prestasi kerja O %, hasil kerja burul-, yang terekam pada saat 
pemantauan), maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sangsi berupa oernberhentian sepihak atas 
sisa dana yang belum dibayarkan atau rnengembalikc:n kepada PIHA K PERT AMA dana Kegiatan 
Penelitian Bidang llmu Keolahraqaan yang te!ah diterimanya 

2. Apabila sarnpai batas penyerahan hasil Kegiatan Pene.itian BicJan•;J llmu Keolahraqaan PIHAK 
KE.DUA belum juga rnenyerahkan hasu pekerjaan seluruhnya kepsrda PIHAK PERT AMA. maka 
P!HAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1%u (satu perrml) setiap h�,1,i keterlambatan terhitung dari 
tanggal jaluh tempo yang telah ditetapkan sarnpai setinqqi-trnqqinva 5 % (lima persen) dari nilai 
Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Bidar.g llrnu Keolcfr.ragaan. 

3. Bagi pelaksana Kegiatan Penelitian Bidang llmu Keolaruaqaan y;:1ng menyerahkan Laporan hasil 
Program Kegiatan Penelitian Bidang llmu Keolahragaan melampaui batas waktu dalam Tahun 
.A.nggaran yang sedang berjalan, sehingga batas waktu proses per, cairan biaya telah berakhir, rnaka 
seluruh biaya yang belum dapat dicairkan dinyatakan hangus (tidal, dapat dicairkan kembali). 

Pas al 7 
Sanksi 

1. · Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Parjanjian ini akan diten tukan oleh kedua belah pihak secara 
musyawarah. 

2 .. Surat perjanjian pelaks·anaan penelitian ini dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) rangkap dibubuhi 
rneterai masing-masing Rp 6.000,00 (enarn ribu rupiah), oiaya meterai dibebankan pada Peneliti. 

PasalG 
Perubahan Jabatan 

1. Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti atau berhalangan dalarn rnelaksanakan fungsi pada jabatan 
sebelum melaksanakan Perjanjian mi selesai seluruhnya, maka P'lHAK KEDUA wajib 
menyerahterimakan tanggungjawab tersebut kepada Pejabat baru yang ditunjuk menggantikannya 

2. Dalam hal Ketua Pelaksana Kegiatan Penelitian Bidanq llrnu Keolahragan,1 yang termasuk pada 
Pasal 1 tidak dapat melaksanakan program tersebut sepenuhnya. maka P11HAK KEOUA menunjuk 
penggantinya. 

Pasal 5 
Perubahan Pelaksanaan, Lokasi dan .Janqk a Waktu 

1. Apabila P�HAK KE DUA ka_rena satu . dan _lain hat berrnaksud mengubal 1 pelaksanaan/rnitra 
keqa/lokas1/J�_ngk<:3 �aktu Keg1atan Penelitian Bidanq llmu Keolahragaan yang telah disepakati dalarn 
Surat Perjanjian iru, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada 
PIHAK PERTAMA 

2. Perubahan pelaksanaan/mitra kerja/lokasi/jangka waktu Kegiatan Penei.itian Bidang ilmu 
Keolahragaan t.ersebut pada ayat (1) dapat dibenarkan apabila rnendapatkan persetujuan lebih 
dahulu dari PIHAK PERT AMA. 
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: a. Konsultan 
b. Nara Sumber 
c. BPP 
d. Peserta lain 

Jumlah 

eserta yang hadir 

Hasil seminar: 
Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sistematika clan 
tata tulis, seminar berkesimpulan : instrwnen penelitian tersebut diatas : 

a. Diterima, tanpa revisi/pembenehan 
b. Diterhna, dengan revisi/pembenahen 
c. Dibenahi untuk diseminarkan ulang 

atatan: , • 

.. . 9-r.'fl#., .. ft;P.� .. J.a�. (;f).�w�\. ���� . 

81:RITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN 

Sekretaris, 

Pelaksanaan 
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Ternpat 
· ipimpin oleh 

Narna Peneliti 
Jurusan 

. Fakultas 
· Jenis Penelitian 
Judul Penelitian 

• 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI. DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSIT AS NEGERI YOGY AK.ART A 
FAKUL TAS ILMU _KEOLAHRAGAAi� 

Alamat : JJ. Kolom.boNd. l Yogy�cS-5281, :e!p. (02.74) 513092, 5�6168 psw 544 
' Website: http://fik.uny.�.ui, E-mail : hurnas __ fik@uny.ac.1d 
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Tanda tangan 
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1 Dr. dr. BM. Wara Kushartanti, M.S. 
2 Dr. Ors. Bambang Priyonoadi, M.Kes. 
3 Dr. dr. Rachmah Laksmi Ambardini, M.Kes. 
4 Dr. Ora. Endang Rini Sukamti, M.S. 
5 Sulistiyono, S.Pd., M.Pd. 
6 Dr. Ors. Eddy Purnomo, M. Kes. 
7 Danardono, M.Or. 
8 Ratna Budiarti, S.Pd.Kor.,M.Or. 
9 Prof. Dr. Tomoliyus, MS. 

10 Drs, Agus Sumhendartin Suryobroto, M.Pd. 
11 Yudik Prasetyo, S.Or., M.Kes. 
12 Komarudin, S.Pd., M.A. 
13 Danang Wicaksono, $.Pd.Kor., M.Or 
14 dr. Prijo Sudibjo, M.Kes., Sp.S. 
15 Dr. Ahmad Nasrulloh, 5.0r., M.Or 
15 Budi Aryanto, S.Pd., M.Pd. 
17 Drs. Oapan, M.Kes. 
18 Fathan Nurcahyo, S.Pd.Jas, M.Or. 
19 Dra. Bernadeta Suhartini, M.Kes. 
20 Ors. Agung Nugroho AM., M.Si. 
21 Ors. Sumarjo, M.Kes. 
22 Dr. Ors. Panggung Sutapa, M.S. 
23 Ors. Sriawan, M.Kes. 
24 Nurhadi Santoso, S.Pd., M.Pd. 
25 Yuyun Ari Wibowo, S.Pd.Jas. M.Or. 
26 Ors. Heri Purwanto, M.Pd. 
27 Ors. Sridadi, M.Pd. 

Daftar Hadir seminar Proposal Penelitian 2017 
Bidang Pengembangan llmu 

Hari,Tanggal : Jum'at, 19 Mei 2017 

No. Nam a 



IO. Hasil seminar: 
: � orang Jumlah 

c.BPP 
d. Pcserta lain 

SERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN 
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: a. Konsultan ·. . . .. .. .. . . . . . . . .. oreng 
. b. Nara Sumber . . . . . . . . . . . . . . . . .. orang ' :·:::�:::::: = 

KEMENTERIAN PENDIDIKA.N DAL"l KEBUDA Y AAN 
UNIVERSITAS NEOERI YO�YAKARTA . 
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAA...'i'i 
Alamat: Jalan KolomboNo.1 Yogakarta Telg. 513092 • 

.... 

l. Nama Peneliti 
2.Jurusan 
3. Fak.ultas 
4. Jenis Penelitian 
5. Judul Penelitian 

Setelah mempertimbangkan penyajian. penjclasan, argumentaai serta aistematika den 
tata tulls, seminar berkesimpulan : basil penelitian tersebut diates : 

a. DJterima, tanpa revisi/pombe.cahan 
b. Ditcrima, dengan revisi/pembenahan 
c. Dibenahi untuk diseminarkan ulang 

Mengetahui 
BP. Penelitian FlK - UNY 

� 

� 
W \.1 , fkl'IA . li"'- 

NlP. -,iq� .�iJ;.'.'.isHi_.frj��-"' i 

9. Peserta yang hadir 

11. ����-�--� ... �tt::� .. ��---·�---�·················· 
.......... '. .. -�: -�· �>:::.t:.::. t. ·: . 

Sekretaris, Ketua 81: 
Nll':i-�i ·.il*-vi tat1 �-_f�:�: 

6. Pelaksanasn 
. 7. Tempat 

8. Dipimpin oleh 

I 
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Tanda tangan ----- 
3 

1 

15 

17 

25 

27� 

Wakil Dekan I FIK UNY 

Dr. Or. Mansur, M.S. 
NIP. 19570509 195602 1001 

2 Dr. Bambang Priyonoadi, M.Kes. 

I 
1 Dr. dr. BM. Wara Kushartanti, M.S. 

20 Ors. Agung Nugroho A.M., M.51. 

15 Dr. Ahmad Nasrulloh, M.Or. 

16 Budi Aryanto. I\Jl.Pd. 

17 Ors. Oapan, M. Kes. ·------- 
18 /a_�han Nurcahyo, M.Or. 

19 Dra. Bernadeta Suhartini, M.Kes. 19 

26 Heri Purwanto, M.Pd. 

25 Yuyun Ari Wibowo, M.Or. 

27 Sridadi, M.Pd. 

No. Nam a 

Daftar Hadir Seminar Akhir Penelitian 201;7 
Bidang Pengembangan ll:mu 

Senin, 30 Oktober 2017 

4 Dr. Endang Rini Sukarnti, M.S. � 4 

5 Sulistiyono, M.Pd. 

'11 

s Ji. / 
��Or.Eddy Purnomo, 1\11.Kcs. 
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1 7,Danardono, S.Pd., M.Or. � --� v (I • 
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91Prof. 
Dr. Tomo!iyus, M.S. (;:��· 

-10,Agu·s · Sumhendartin S., M.Pd � W 
1-1 '· -� I '1 

11 Yudik Prasetvo, M.Kes. t---T . I r '- 11_22+ l�K_o_r_ 11_a_ ru_ •d_i_n_ ,_s_ .P_d_._ ,_M_._A_ . -+---r-----r l� l�T' �---_.c::::: ='.�� . 

13. Danang Wicaksono, M.Or. 13 (!\___ � 

1---1_4+d_r_ . _P_r..:... ijo_S_u_d_ i b....:. j_o_ , _ 11._ 1._K_e_ s_ .. _S_p_ . S_ ._ . A_ I F_O_ ._-+-- ·11--�------ 1 ---· . 
. I 
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21 Drs. Surnarjc, M.Kes. 
-i21 

� 1---2-2�0-r .: P_a_n_g_g_u.::... n....:. g_S_u_ t_ ap_a_,-M -,- .s-.---- ;-----.-.-----11-2- 2=: 

23 Sriawan, M.Kes. 23 
t--+��-���-�-t---'c��r--�;� I 24 Nurhadi Santoso, M.Pd. 24 -. 
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