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S A R I 
 

Zanwar Al Murtadho ( 2007 ) : Pengaruh Latihan Bulutangkis 
Menggunakan Game Skor 15 dan Game Skor 21 Terhadap Peningkatan VO 2 
Maks Pada Pemain Putera PB Pendowo Semarang Tahun 2006  

 
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1) Apakah ada pengaruh latihan 

bulutangkis menggunakan skor 15 terhadap peningkatan VO2 Maks.2)  Apakah ada 
pengaruh latihan bulutangkis menggunakan skor 21 terhadap peningkatan VO2 Maks 
3) Apakah ada perbedaan pengaruh latihan bulutangkis antara menggunakan skor 15 
dan skor 21 terhadap peningkatanVO2Maks. Tujuan penelitian  adalah untuk 
mengetahui : 1) Pengaruh latihan bulutangkis menggunakan skor 15 terhadap 
peningkatan VO2 Maks. 2) Pengaruh latihan bulutangkis menggunakan skor 21 
terhadap peningkatan VO2 Maks. 3) Perbedaan pengaruh antara latihan bulutangkis 
menggunakan skor 15 dan skor 21 terhadap peningkatan VO2 Maks  

Metode penelitian ini adalah eksperimen dengan menggunakan rancangan 
“Pretest-postest group design “. Populasi yang digunakan adalah pemain bulutangkis 
PB Pendowo Semarang yang berjumlah 20 orang, karena jumlah populasi sedikit 
maka semua populasi digunakan sebagai sampel. Setelah diperoleh sampel dilakukan 
tes awal yaitu Multi stage Fitness Test.  Dari hasil itu dilanjutkan pengelompokan  
subyek dengan teknik Match-subyect ordinal paring didapat dua kelompok ialah 
kelompok eksperimen 1 yang diberi perlakuan latihan bulutangkis menggunakan 
skor 15 dan kelompok eksperimen 2 yang diberi perlakuan latihan bulutangkis 
menggunakan skor 21. Latihan diberikan adalah 3 kali seminggu selama 6 minggu 
dan diakhiri dengan post test. Metode pengolahan data menggunakan Uji t 
berpasangan. Sebelum uji hipotesis dilakukan uji persyaratan analisis hipotesis yaitu 
uji normalitas data dengan statistik Kolmogorov-Smirnov Test, untuk uji homogenitas 
menggunakan Chi-Square. 

Hasil penelitian berdasarkan hasil perhitungan data diperoleh hasil sebagai 
berikut : 1) ada pengaruh hasil latihan bulutangkis menggunakan skor 15 antara 
kelompok sebelum dan sesudah latihan terhadap peningkatan VO2 Maks, diperoleh 
nilai t hitung > t tabel ialah sebesar – 7.279 > 2.262 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 
0.05 berarti ada pengaruh hasil latihan bulutangkis menggunakan skor 15 antara 
sebelum latihan dan sesudah latihan terhadap peningkatan VO2 Maks. 2).latihan 
bulutangkis menggunakan skor 21 antara kelompok sebelum dan sesudah latihan 
terhadap peningkatan VO2 Maks diperoleh nilai t hitung > t tabel ialah sebesar – 5.638 > 
2.262 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 berarti ada pengaruh hasil latihan 
bulutangkis menggunakan skor 21 antara sebelum latihan dan sesudah latihan 
terhadap peningkatan VO2 Maks. 3) perbedaan pengaruh hasil latihan bulutangkis 
antara menggunakan skor 15 dan skor 21 terhadap peningkatan VO2 Maks. 
Diperoleh nilai  t hitung > t tabel ialah sebesar 4.630 > 2.262 dan nilai signifikansi 
sebesar 0.001< 0.05 berarti ada pengaruh hasil latihan bulutangkis antara 
menggunakan skor 15 dan skor 21 terhadap peningkatan VO2 Maks. 4) bahwa 
kelompok latihan bulutangkis menggunakan skor 15 lebih baik dibandingkan dengan 
kelompok latihan bulutangkis yang menggunakan skor 21,  terlihat dari 
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angka mean kelompok skor 15 lebih besar dari kelompok skor 21 ialah 44.250 > 
41.140. Berdasarkan pada angka perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa Latihan bulutangkis menggunakan skor 15 lebih baik dibandingkan dengan 
latihan menggunakan skor 21 dalam meningkatkan kemampuan VO2 Maks.  

Saran yang diberikan berdasarkan kesimpulan : 1) Bagi pelatih dan pemain 
PB Pendowo Semarang perlu ada peningkatan frekwensi latihan. 2) Seorang pelatih 
harus menguasai teknik berlatih dan latihan-latihan untuk penjagaan dan peningkatan 
kesegaran jasmani. Sehingga akan lebih baik hasilnya dalam meningkatkan prestasi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Olahraga ialah suatu aktifitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat,  

keberadaannya sekarang ini tidak lagi dipandang sebelah mata tetapi sudah menjadi 

bagian dari kehidupan masyarakat. Sebab olahraga dewasa ini sudah tren di 

masyarakat baik orang tua, remaja maupun anak-anak. Karena olahraga ini 

mempunyai makna tidak hanya untuk kesehatan, tetapi lebih dari itu ialah juga 

sebagai sarana pendidikan bahkan prestasi. Sebagai contoh salah satu cabang olah 

raga ialah cabang bulu tangkis. Melalui  kegiatan bulu tangkis ini para remaja 

banyak menuai manfaat, baik dalam pertumbuhan fisik, mental  maupun sosial.  

Permainan bulutangkis sendiri mengalami perkembangan yang pesat, ini 

terbukti dengan prestasi yang tinggi untuk tingkat dunia dan banyaknya klub-klub 

bulutangkis yang ada sekarang ini. Dimana permainan bulutangkis berkembang 

disekolah-sekolah, terutama pada SLTA, dan bulutangkis merupakan salah-satu 

cabang olahraga permainan yang masuk dalam kurikulum pendidikan sebagai olah 

raga yang wajib diajarkan dan terprogram dalam Garis–garis Besar Program 

Pengajaran (GBPP), keberadaannya secara tidak langsung ikut serta dalam upaya 

mewujudkan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia yang berkualitas 

baik fisik maupun mental ( Depdiknas , 1998 : 1 ). 

Sebagai olahraga yang dipertandingkan dalam berbagai pesta olahraga 

seperti PON, SEA Games, Asian Games dan Olympiade permainan bulutangkis 
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semakin populer dan berkembang pesat apalagi bulutangkis  ini dapat dilaksanakan 

di lapangan terbuka maupun dalam lapangan tertutup.  

Ternyata bahwa bulutangkis pada masa sekarang ini bukan hanya sebagai 

olahraga rekreasi melainkan telah menjadi olahraga prestasi, maka tidak heran 

apabila dalam permainan bulutangkis para pemain dituntut prestasi setinggi-

tingginya. 

Adanya tuntutan prestasi yang tinggi, maka perlu dilakukan latihan yang 

lebih efektif dan efisien, terutama dalam metode latihan, sehingga penguasaan 

teknik dasar dapat dikuasai dengan sempurna. Penguasaan teknik dasar merupakan 

suatu yang perlu dikembangkan untuk prestasi permainan. Teknik dasar 

bulutangkis harus betul-betul dipelajari terlebih dahulu, guna dikembangkan mutu 

prestasi bulutangkis sebab menang  atau kalahnya seorang pemain di dalam suatu 

pertandingan salah satunya ditentukan oleh penguasaan teknik dasar permainan 

bulutangkis. Teknik dasar yang wajib dikuasai oleh seorang pemain bulutangkis 

adalah : 1) Cara memegang raket, b) Pengaturan gerakan kaki, c) Penguasaan 

pukulan, d) Type permainan ( M. Anwari, 1987 : 1 ). 

Permainan bulutangkis mula-mula mengunakan skor 15, artinya, siapa yang 

lebih dahulu mancapai angka 15 dinyatakan memang untuk set tersebut. Permainan 

dilakukan dalam dua set, apabila masing-masing pemain memenangkan satu dari 

dua set yang dimainkan maka ada game tambahan yang dalam bulutangkis biasa 

dsebut rubber se ( Tony Grice, 2004 : 4 ).    

Perkembangan selanjutnya peraturan permainan bulutangkis berubah. 

Pernah dicoba dengan skor 7 artinya game hanya sampai pada angka 7, kemudian 
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pada tanggal 1 Februari 2006 ditetapkan peraturan baru lagi ialah skor 21 artinya 

game selesai pada angka 21. Sistem untuk mendapatkan angka juga dirubah bila 

pada game 15 dulu setiap bola mati  tidak mendapatkan nilai tetapi menunggu bila 

pemegang servis yang dapat mematikan lawan baru mendapatkan nilai,pada sistem 

game 21 diberlakukan sisten rally point. Artinya siapa yang bisa mematikan 

permainan lawan langsung mendapat nilai ( Bola, 2006 ). 

Dalam melakukan olahraga bulutangkis  akan melibatkan berbagai 

kemampuan organ tubuh yaitu jantung, peredaran darah, dan pernapasan. Jantung 

memiliki peranan yang sangat penting yaitu mensuplai darah keseluruh tubuh. 

Sirkulasi darah akan meningkat selama olahraga berlangsung dan ini adalah untuk 

metabolisme tubuh. Peredaran darah berperan penting untuk menyediakan O2 

melalui paru-paru. Jadi kapasitas vital paru ini berperan dalam menentukan 

kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan jasmani, sedangkan VO2 Maks 

adalah tempo tercepat dimana seseorang dapat menggunakan oksigen selama 

berolahraga. VO2 Maks ini disebut tenaga aerobik maksimal yang menunjang 

seseorang dalam melakukan aktivitas jasmaninya ( Guyton, 1983 : 7 ) . 

Kebugaran aerobik berarti “daya tahan” atau “stamina” yang 

menggambarkan kemampuan fisiknya, bagian yang diwarisi, dan bagian yang 

dilatih, untuk mempertahankan usaha yang keras dan lama. Orang yang mengejar 

kebugaran mendapatkan lebih banyak dari sekedar kesehatan yang meningkat dan 

prestasi. Kebugaran aerobik didefinisikan sebagai kapasitas maksimal untuk 

menghirup, menyalurkan, dan menggunakan oksigen, dalam pengukurannya 

disebut maksimal pemasukan oksigen atau VO2 Maks ( Sharkey, 2003:72-74). 
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Latihan yang dilakukan sejak masa kanak-kanak atau pada masa 

pertumbuhan akan memberi peningkatan kapasitas maksimal paru ialah dalam 

pengambilan oksigen maksimum (VO2 Max) menjadi lebih besar. Anak-anak yang 

terlatih olahraga secara teratur dan terus menerus, terutama olahraga aerobik akan 

berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan transport oksigen dan akan 

meningkatkan VO2 Maks 10% sampai 20%. Bentuk olahraga yang dapat 

meningkatkan kapasitas transport oksigen antara lain : lari, renang, bersepeda, 

sepakbola termasuk bulutangkis dan sejenisnya  ( Sharkey, 2003: 68 ). 

Adaptasi peredaran darah pada anak adolesensi sangat efektif, karena pada 

masa ini perkembangan sangat ditentukan pada dimensi-dimensi sistem peredaran 

darah dan pernapasan. Dengan demikian kegiatan olahraga yang dilakukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip dasar latihan akan dapat menurunkan jumlah denyut jantung 

pada kegiatan fisik submaksimal. Denyut jantung maksimal sebenarnya tidak jauh 

berbeda antara anak terlatih dengan anak yang tidak atau kurang terlatih, yang 

membedakan kedua kategori anak tersebut adalah volume pemompaan jantung, 

mereka yang terlatih memiliki volume yang lebih besar dibandingkan dengan yang 

tidak terlatih. (Sugiyanto, 1991:162). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernapasan mempunyai peranan yang sangat penting disamping daya jantung dan 

peredaran darah dalam pencapaian kebugaran aerobik. 

PB Pendowo adalah salah satu perkumpulan bulutangkis yang ada di kota 

Semarang yang mempunyai prestasi yang dinilai cukup baik dibanding klub-klub 

lain yang ada di Semarang. Hal ini terbukti pada setiap pertadingan yang ada di 

lingkungan Semarang dimana atletnya selalu ada yang menjadi juara. Saat ini PB 
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Pendowo mengalami suatu peningkatan,  baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk 

itu perlu pembinaan khusus untuk meningkatkan prestasi atlet-atletnya. 

Dalam cabang olahraga bulutangkis pemain harus mengatur tenaga aerobik 

maksimal yang ada pada dirinya. Tenaga aerobik maksimal ataupun yang lebih 

dikenal dengan VO2 Maks adalah penggunaan oksigen maksimal, adalah tempo 

tercepat di mana seseorang dapat menggunakan oksigen selama olahraga.   

Berdasarkan beberapa pengertian di muka maka dalam penelitian ini penulis 

mencoba menyusun penelitian dengan judul “Pengaruh Latihan Bulutangkis 

Menggunakan Game Skor 15 dan Game Skor 21 terhadap Peningkatan VO2 maks 

pada Pemain Putra di PB. Pendowo Semarang Tahun 2006”. 

Kecuali alasan seperti tersebut di muka penyusunan penelitian ini juga 

didukung faktor-faktor seperti berikut : 

1.1.1 Dalam permainan bulutangkis atlet pasti menggunakan oksigen maksimal dalam 

tempo tercepat atau VO2 Maks . 

1.1.2 Kedua jenis latihan menggunakan permainan game skor 15 dan game skor 21 

dapat meningkatkan VO2 Maks sehingga atlet akan berprestasi. 

1.1.3 Sepengetahuan penulis, judul tersebut belum pernah diteliti di UNNES. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan alasan memilih judul tersebut,  

maka permasalahan penelitian yang dimunculkan dan dikemas dalam sebuah 

pertanyaan sebagai berikut : 
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1.2.1 Apakah ada pengaruh latihan bulutangkis menggunakan game skor 15 terhadap 

peningkatan VO2 maks pada pemain putera di PB. Pendowo Semarang Tahun 

2006 ? 

1.2.2 Apakah ada pengaruh latihan bulutangkis menggunakan game skor 21 terhadap 

peningkatan VO2 maks pada pemain putera di PB. Pendowo Semarang Tahun 

2006 ? 

1.2.3 Apakah ada perbedaan pengaruh latihan bulutangkis antara menggunakan game 

skor 15 dan game skor 21 terhadap peningkatan VO2 maks pada pemain putera di 

PB. Pendowo Semarang Tahun 2006 ? 

1.2.4 Manakah yang lebih baik pengaruhnya Latihan bulutangkis antara menggunakan 

game skor 15 atau game skor 21 terhadap peningkatan VO2 maks pada pemain 

putera di PB. Pendowo Semarang Tahun 2006 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1.3.1 Pengaruh latihan bulutangkis menggunakan game skor 15 terhadap VO2 maks 

dalam permainan bulutangkis pada pemain putera di PB. Pendowo Semarang 

Tahun 2006 ? 

1.3.2 Pengaruh latihan bulutngakis menggunakan game skor 21 terhadap VO2 maks 

dalam permainan bulutangkis pada pemain putera di PB. Pendowo Semarang 

Tahun 2006 ? 
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1.3.3 Perbedaan pengaruh latihan bulutangkis antara menggunakan game  skor 15 dan 

game  skor 21 terhadap peningkatan VO2 Maks pada pemain putera di PB. 

Pendowo Semarang Tahun 2006 ? 

1.3.4 Pengaruh yang lebih baik  latihan bulutangkis antara menggunakan game skor 15 

atau game skor 21 terhadap peningkatan VO2 maks pada pemain putera di PB. 

Pendowo Semarang Tahun 2006 ? 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam menterjemahkan judul di 

muka, maka perlu ada penjelasan makna judul yang dikemas dalam penegasan 

istilsh sepetrti di bawah ini : 

1.4.1 Pengaruh:  

Pengaruh menurut Poerwodarminto (1972:71) adalah “Daya yang ada 

atau timbul dari sesuatu (orang, benda)”. Pengaruh yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pengaruh yang timbul dari penggunaan game 15 dan 21. 

1.4.2 Game Skor 15 :  

Game Skor 15 adalah skor yang harus dicapai atlet bulutangkis untuk 

memenangkan satu set dalam pertandingan bulutangkis. 

1.4.3 Game Skor 21 :  

Game Skor 21 adalah skor yang harus dicapai oleh setiap atlet bulutangkis 

pada aturan yang baru seperti sekarang. 

1.4.4 VO2 Maks : VO2 Maks atau tenaga aerobik maksimal atau disebut juga 

penggunaan oksigen maksimal adalah tempo tercepat dimana seseorang dapat 
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menggunakan oksigen selama berolahraga. VO2 Maks mengacu pada kecepatan 

pemakaian oksigen, bukan sekedar banyaknya oksigen yang dipakai. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :  

1.5.1 Sumbangan bagi pembina olahraga bulutangkis di Semarang untuk 

meningkatkan prestasi . 

1.5.2 Bahan perbandingan bagi pembaca untuk mengadakan penelitian tentang  cabang 

olahraga bulutangkis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Permainan Bulu Tangkis 

Bulutangkis sudah dikenal sejak abad 12 di England. Juga ada bukti bahwa 

pada abad ke 17 di Polandia permainan ini dikenal dengan nama “Battledore dan 

Shuttlecock”. Disebut Battledose karena pemukulan dengan pemukul kayu yang  

dikenali dengan nama Bat atau “Batedor” . Bulutangkis sudah dimainkan di Eropa 

antara abad ke 11 dan ke 14. Cara permainannya adalah pemain diharuskan untuk 

menjaga bola agar tetap dapat dimainkan selama mungkin ( Poole, James,1986:2 ). 

Battledore dan Shuttlecock dimainkan diruangan besar yang disebut dengan 

Badminton House di Gloucestershire, England selama tahun 1860-an. Nama 

Badminton diambil dari nama kota Badminton tempat kediamkan Duke of 

Beaufort. Nama bulutangkis menggantikan Battledore dan Shuttlecock untuk 

Indonesia karena bola yang dipukul dibuat dari rangkaian bulu itik berwarna putih 

dan cara memukulnya dengan ditangkis atau dikembalikan ( Poole James,1986:2 ).   

Dewasa ini, permaianan bulutangkis didukung oleh Federasi Bulutangkis 

Internasional (IBF). Sembilan negara anggota mendirikan IBF Pada tahun 1993 

telah berkembang dengan negara anggota sebanyak 120 negara yang tersebar luas    

( Poole, James, 1986 : 2 ). Kejuaraan yang didukung oleh IBF adalah kejuaraan 

dunia bulutangkis beregu putra untuk Thomas Cup, kejuaraan dunia beregu putri 
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untuk Uber Cup, kejuaraan dunia perorangan kejuaraan dunia ganda campuran 

untuk Sudirman Cup, dan Grand Prix. 

Bulutangkis adalah olahraga yang dimainkan oleh dua orang dalam 

permainan tunggal dan empat orang dalam permainan ganda, pada sebuah 

lapangan yang dibagi dua dengan membentangkan net di tengahnya. Permainan 

bulutangkis menggunakan raket sebagai pemukul bola, dan bola dibuat dari  

rangkaian bulu beratnya antara 73 sampai 85 grain. Cara bermain bulutangkis 

adalah melewatkan Shutlecock diatas net agar dapat jatuh menyentuh lantai 

lapangan lawan dan untuk mencegah usaha yang sama dari lawan. Perlengkapan 

permainan bulutangkis adalah : 

1) Lapangan yang rata dengan ukuran panjang 13,40 meter atau 44 feet dan lebar 6,10 

meter atau 20 feet      ( Tohar, 1992 : 27 ) .  

 Net atau jaring direntangkan di tengah-tengah lapangan sebagai batas 

pembagi dua lapangan. Tinggi net  yang ada di tengah 1,524 meter atau 5 feet 

Tinggi net dekat tiang net atau di pinggir 1,55 meter atau 5 feet, 1 inchi ( Tohar, 

1992 : 27).  

2) Raket : Raket dipergunakan sebagai pemukul bola.  Panjang raket sekitar 26 inchi 

beratnya antara 3¾ sampai 5½ ons ( Poole, James, 1986 : 6 ) 

3) Shuttlecock : shuttlecock adalah bola yang dipergunakan dalam permainan. Dibuat 

dari rangkaian bulu beratnya antara 73 sampai 85 grain. Pada umumnya berat 

shuttlecock yang digunakan adalah 76 grain ( 1 grain = 0,0648 gram )  ( Poole 

James, 1986 : 4 ) 
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Gambar :  1 
Lapangan Bulu Tangkis 

( Tohar, 1992 : 28 ) 
 

. Peraturan permainannya pertama kali ditegaskan pada tahun 1877,. 

Diperbaharui tahun 1887, dan diperbaharui lagi tahun 1890.  Tahun 1901 bentuk 

dan ukuran lapangan seperti yang berlaku sekarang sudah mulai dipakai. 

Kejuaraan  All England pertama kali diadakan pada tahun 1897. 

Keberhasilan penyelenggaraan kejuaraaan ini merupakan perangsang bagi 

tersebarnya permainan bulutangkis seluruh dunia. Persatuan bulutangkis Irlandia 
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didirikan tahun 1889 dan mengadakan kejuaraan yang pertama tahun 1902, dan 

tahun 1903 mengadakan prtandingan internasional yang pertama antara Inggris dan 

Irlandia. Di Skotlandia  olahraga bulutangkis pertama kali dimainkan di Aberdeen 

tahun 1907 dan tahun 1911 dibentuk persatuan olahraga bulutangkis di Skotlandia.. 

The Badminton Gazette merupakan jurnal resmi dari perkumpulan bulutangkis 

Inggris, diterbitkan pertama kali tahun1907 ( Poole, James, 1986: 4 ). 

 

 

Gambar : 2 
Raket 

( Tony Grice, 2004 : 10 ) 
 

Turnamen-turnamen pertama ini sangat berperan untuk memperkenalkan 

olahraga ini ke negara-negara lain. Tahun 1925 dan 1930 sebuah tim dari Inggris 

mengadakan tour perkenalan ke Kanada, dan dengan demikian mereka 

menyebarkan bibit bulutangkis di Amerika Serikat dan Kanada. Perkumpulan 
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Bulutangkis Kanada didirikan pertama kali tahun 1931 dan perkumpulan 

Bulutangkis Amerika Serikat didirikan pada tahun 1936. IBF ( Iunternational 

Badminton Federation) didirikan tahun 1934 dan diusulkan agar membantu 

digalakannya permainan bulutangkis sebagai permainan internasional.  

Untuk itu Sir George Thomas, serorang pemain Ingris dan pemegang 

administrasi perkumpulan bulutangkis Inggris yang berpengaruh menyumbangkan  

piala yang kemudian di sebut sebagai Thomas Cup untuk diperebutkan anggota 

anggota IBF   ( Poole, James, 1986: 5 ). 

Perkembangan permainan ini terhenti pada perang dunia II ( 1939-1945 ) 

dan pada tahun 1948 pertandingan pertama untuk memperebutkan Thomas Cup 

dimulai diikuti oleh 10 negara. Indonesia berhasil merebut piala Thomas ini 

pertyama kali tahun 1958, dipertahankan tahun 1961 dan tahun-tahun berikutnya 

Indonesia menjadi raja pada perebutan piala Thomas ini sampai China bisa 

mematahkan supremasi Indonesia atas piala Thomas pada tahun 1980an ( Poole, 

James, 1986 : 5 ). 

Tahun 1950 Mrs. H.S. Uber yang disebut sebagai pemain ganda terbaik 

dunia  merasa  sudah  saatnya  pemain puteri ikut ambil bagian dalam pertandingan 

 internasional. Ia menyumbangkan sebuah piala yanag akan diperebutkan oleh 

pemain puteri untuk tingkat dunia. Dan pada tahun 1957 untuk pertama kalinya 

piala tersebut diperebutkan oleh para pemain puteri dan terkenal dengan nama 

Piala Uber, diperebutkan untuk 3  tahun sekali ( Poole, James, 1986 : 5 ). 

Pemain-pemain top dunia kebanyakan dari dunia timur. Negara-negara 

Thailand, Malaysia, dan Indonesia merupakan negara-negara raksansa di cabang 
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bulutangkis pada era 20 sebelum dominasi negara-negara tersebut dipatahkan oleh 

negara-negara Asia timur seperti China dan Korea. ( Poole,James, 1986 : 5 ). 

 

2.1.2 Teknik Dasar Permainan Bulutangkis 

Menurut Suharno HP (1986:18) “Teknik adalah suatu proses gerakan dan 

pembuktian dalam praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas 

yang pasti dalam cabang olahraga”. Pengusaaan teknik dasar dalam permainan 

bulutangkis merupakan salah satu unsur yang turut menentukan menang atau 

kalahnya suatu regu di dalam suatu pertandingan disamping unsur-unsur kondisi 

fisik, taktik dan mental.  

Dalam permainan bulutangkis teknik dasar harus dipelajari lebih dahulu 

guna mengembangkan mutu permainan bulutangkis  dimainkan oleh dua regu 

ataupun ada juga perorangan. Mengingat permainan    bulutangkis ada yang beregu 

, maka kerjasama antar pemain mutlak diperlukan sifat toleransi antar kawan serta 

saling percaya dan saling mengisi kekurangan dalam regu. 

Atlet, untuk dapat berprestasi semaksimal mungkin, maka suatu tim harus 

menguasai teknik dasar pemain bulutangkis supaya strategi yang diterapkan oleh 

pelatih akan berjalan disekitar pertandingan. Salah satu teknik yang harus dikuasai 

adalah teknik pukulan dalam olahraga bulutangkis menurut PBSI (1979:67)   yang 

harus dikuasai oleh para pemain antara lain :   

2.1.2.1 Cara memegang raket : 

Di dalam permainn bulutangkis ada beberapa macam caea memegang 

raket, ialah : 
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1) Pegangan geblok kasur atau pegangan Amerika. 

Cara memegang raket : letakkan raket di lantai secara mendatar, 

kemudian ambillah dan peganglah sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari 

telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar ( Tohar, 1992 : 34 ). 

 

 

Gambar : 3 
Pegangan Geblok Kasur 

( Tohar, 1992 : 34 ) 
 
 

2) Pegangan Kampak atau pegangan Inggris. 

Cara memegang raket miring di atas lantai, kemudian raket letakan 

diangkat pegangannya, sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk 

menempel pada bagian permukaan pegangan raket yang kecil atau sempit          

( Tohar, 1992 :35 ).  
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Gambar : 4 
Pegangan Inggris atau Kampak 

( Tohar, 1992 : 36 ) 
 
 
 

3) Pegangan gabungan atau pegangan berjabat tangan. 

Peganagan jenis ini juga disebut Shakehand grip atau pegangan berjabat 

tangan. Caranya adalah memegang raket seperti orang yang berjabat tangan. 

Caranya hampir sama dengan pegangan Inggris, tetapi setelah raket dimiringkan 

tangkai dipegang dengan cara ibu jari melekat pada bagian dalam yang kecil; 

sedang jari-jari lain melekat pada bagian dalam yang lebar ( Tohar, 1992 : 36 ). 
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Gambar : 5  
Pegangan Jabat Tangan 

( Tohar, 1992 : 37 ) 
 
 

4) Pegangan Backhand. 

Cara memegang raket, letakkan raket miring di atas lantai kemudian 

ambil dan peganglah pada pegangannya. Letak ibu jari menempel pada bagian 

pegangan raket yang lebar, jari telunjuk letaknya berada di bawah pegangan pada 

bagian yang kecil. Kemudian raket diputar sedikit ke kanan sehingga letak raket 

bagian belakang menghadap ke depan ( Tohar, 1992 : 37 ). 
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Gambar :  6 
Pegangan Backhand 
( Tohar, 1992 : 38 ) 

 
 

2.1.2.2 Cara memukul Bola 

Dalam bulutangkis ada bermacam-macam jenis pukukan yang sering 

digunakan, jenis-jenis pukulan tersebut adalah :  

1) Pukulan Servis 

Servis yang baik dalam bulutangkis akan memberikan kesempatan yang 

baik pula bagi lawan untuk mencetak angka. Untuk mendapatkan servis yang legal 

kontak dengan bola harus dilakukan di bawah pinggang dan tangkai raket harus 

mengarah ke bawah.Seluruh kepala raket harus dapat dilihat di bawah setiap 

bagian pegangan raket sebelum memukul bola. Ada tiga macam jenis servis yang 

biasa dilakukan oleh pemain bulutangkis ialah servis, panjang, servis pendek dan 
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servis tanggung. Servis panjang adalah servis yang yang mengarahkan bola tinggi 

dan jauh. Bola diusahakan jatuh sedekat mungkin dengan garis belakang, dengan 

demikian bola lebih sulit untuk diperkirakan dan dipukul, sehingga semua 

pengembalian lawan kurang efektif ( Tony Grice, 2004 : 25 ).  

 

 

 
Gambar : 7 

Servis Panjang 
( Tony Grice, 2004 : 26 ) 

 

 

Servis pendek dilakukan rendah adalah paling sering digunakasn dalam 

partai ganda, karena lapangan untuk ganda lebih pendek, tetapi lebih lebar dari 

pada partai tunggal. Servis ini dapat dilakukan baik dengan fore hand ataupun 

dengan backhand. ( Tony Grice, 2004 : 25 ). 
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Gambar : 8 
Servis Pendek Fore Hand 
( Tony Grice, 2004 : 27 ) 

 

Servis tanggung sebenarnya hanya variasi saja dari servis pendek.  

 

Gambar : 9 
Servis Pendek Back Hand 
( Tony Grice, 2004 : 28 ) 

 
 

Dilakukan dengan drive dan flick. Servis ini merupakan alternatif yang baik 

dan membuat lawan hanya memiliki sedikit waktu untuk bertindak ( Tony Grice, 

2004 : 25 ) 
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2) Pukulan Overhead : Fore Hand dan Backhand 

Pukulan overhead ( dilakukan di atas kepala )  merupakan pukulan taktik 

yang paling penting dalam permainan bulutangkis. Pukulan ini dapat dilakukan 

dengan forehand maupun backhand agar membuat lawan bergerak terus 

menerus. Pukulan forehand dilakukan dengan gerakan melempar sepenuhnya 

dari setengah sisi lapangan bagian belakang ( Tony Grice, 2004 : 40 )...  

 

Gambar : 10 
Forehand Overhead 

( Tony Grice, 2004 : 43 ) 
 

Backhand dilakauakn dengan gerakan mengulurkan tangan yang dominan 

sepenuhnya ke arah atas dari sudut back hand lapangan dan merupakan 

kebalikan dari pukuilan fire hand. Penguluran yang pada siku dan rotasi tangan 

bagian bawah yang kuat merupakan sumber tenaga dari pukulan overhead.  

Gerakan menelungkupkan tangan bagian bawah terjadi pada pukulan backhand. 

Secara anatomi tangan bagian bawah hanya dapat bergerak dengan dua cara ini. 

Pelenturan pergelangan tangan atau sentakan pergelangan tangan hanya sedikit 

terjadi, atau tidak sama sekali. Teknik yang sempurna akan membuat 
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pergelangan tangan dapat lurus secara alami dengan raket yang terus mengikuti 

arah pengembalian bola. Pukulan ini dapat digunakan untuk pukulan bertahan 

atau pukulan menyerang,. Untuk mengalihkan lawan menjauhi atau mendekati 

net, atau kearah samping. Pukulan overhead yang baik dari bagian belakang 

lapangan harus dilakukan untuk membuat semua pukulan kelihatan sama. 

Dengan demikian lawan tidak dapat menentukan pukuklan apa yang dilakukan 

dan kemana larinya bola ( Tony Grice, 2004 : 41 ). 

 

 

Gambar : 11 
Backhand Overhead 

( Tony Grice, 2004 : 45 ) 
 

3) Pukulan Clear : Tinggi dan Panjang 

Pukuan Clear biasanaya dilakukan dengan tinggi dan panjang. Gunanya untuk 

mendapatkan waktu untuk kembali ke posisi bagian tengah lapangan. Pukulan ini 

merupakan strategi yang digunakan khususnya untuk pemain tunggal. Pukulan 

clear yang bersifat bertahan merupakan pengembalian yang tinggi yang hampir 

sama dengan pukulan lob dalam tenis. Clear dapat dilakukan dengan pukulan 
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overhand atau underhand, baik dari sisi forehand ataupu backhand untuk 

memaksa lawan bergerak mundur ke arah sisi belakang lapangannya. Pukulan ini 

juga merupakan kombinasi dari drop shot untuk membuat lawan bergerak jauh 

dan membuat lawan mempertahankan  keempat sudut lapangannya. 

 

 

Gambar : 12 
Pukulan Clear Forehand 

( Tony Grice, 2004 : 59  ) 
 

Kegunaan utama dari pukulan clear adalah untuk membuat bola menjauh 

dari lawan dan membuatnya bergerak dengan cepat. Dengan mengarahkan bola 

ke belakang lawan atau dengan membuat dia bergerak lebih cepat dari yang dia 

inginkan, akan membuat dia kekurangan waktu dan membuatnya cepat lelah. 

Jika melakukan clear dengan benar maka lawan harus bergegas melakukan 

pukulan balasan dengan  akurat dan efektif. Pukulan clear yang bersifat 

menyerang merupakan clear yang cepat dan mendatar, yang berguna untuk 

menempatkan bola ke belakang lawan dan menyebabkan lawan melakukan 
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pengembalian yang lemah. Pukulan clear yang bersifat bertahan memiliki 

lintasan yang tinggi dan panjang ( Tony Grice, 2004 : 41 ) 

 

Gambar : 13 
Pukulan Clear Backhand 
( Tony Grice, 2004 : 60 ) 

 
 

4) Pukulan Drop : Rendah dan Pelan 

Pukulan drop shot adalah pukulan rendah dan pelan, tepat di atas net 

sehingga bola langsung jatuh ke lantai. Bola dipukul di depan tubuh dengan jarak 

lebih jauh dari pukulan clear overhead, dan permukaan raket dimiringkan untuk 

mengarahkan lebih ke bawah. Larinya bola lebih seperti diblok atau ditahan dari 

pada dipukul. Ciri yang paling penting dari pukulan drop overhead yang baik 

adalah gerakan tipuan. Jika gerakan dapat menipu lawan pukulan mungkin tidak 

dikembalikan sama sekali. Ciri yang paling merugikan dari pukulan drop adalah 

bolanya lambat sehingga memberikan banyak waktu pada lawan. ( Tony Grice, 

2004 : 74 ). 
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a. Pukulan Drop Overhead                b. Pukulan Drop Underhead 
 

Gambar : 14 
Pukulan Drop Forehand  ( Tony Grice, 2004 : 73 ) 

 
Nilai dari pukulan drop adalah terletak pada kombinasi pukulan ini dengan 

clear untuk membuat lawan sibuk dan memaksanya untuk mempertahankan 

seluruh lapangan.  

  

b. Pukulan Drop Overhead                 b. Pukulan Drop Underhead 
 

Gambar : 15 
Pukulan Drop Backhand   ( Tony Grice, 2004 : 74 ) 
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Untuk menjadikan pukulan ini efektif pukulan drop haruslah akurat agar 

lawan terpaksa menutupi bagian lapangannya seluas mungkin ( Tony Grice, 

2004:71). 

5) Pukulan Smash : Cepat dan Tajam 

Pukulan Smash adalah pukulan yang cepat, diarahkan ke bawah dengan 

kuat dan tajam untuk mengembalikan bola pendek yang dipukul ke atas. Pukulan 

smash hanya dapat dilakukan dari posisi overhead. Bola dipukul dengan kuat 

tetapi harus diatur tempo dan keseimbanganya sebelum mencoba mempercepat  

kecepatan smash. Ciri yang paling penting dari pukulan smash overhead yang 

baik selain kecepatan adalah sudut raket yang mengarah ke bawah. Bola dipukul 

di depan tubuh lebih jauh dari pukulan clear atau drop. Permukaan raket 

diarahkan  untuk mengarahkan bola lebih ke bawah. Jika smash dilakukan cukup 

tajam, pukulan tersebut mungkin tidak dapat dikembalikan ( Tony Grice, 2004 : 

85). 

 

Gambar : 16 
Pukulan Smash Forehand 
( Tony Grice, 2004 : 86 ) 
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Arti penting dari pukulan smash adalah pukulan ini hanya memberikan 

sedikit waktu pada lawan untuk bersiap-siap  atau mengembalikan setiap bola 

pendek yang telah mereka pukul ke atas. Pukulan smash digunakan secara 

ekstensif dalam partai ganda. Semakin tajam sudut yang dibuat semakin sedikit 

waktu yang dimiliki,lawan untuk bereaksi. Selain itu semakin akurat pukulan 

smash, semakin luas lapangan yang harus ditutupi lawan (Tony Grice, 2004:85 ). 

 

 

Gambar : 17 
Pukulan Smash Backhand 
( Tony Grice, 2004 : 88 ) 

 
6) Pukulan Drive : datar dan Menyamping.  

Drive adalah pukulan datar yang mengarahkan bola dengan lintasan 

horisontal melintasi net. Baik drive forehand ataupun backhand mengarahkan 

bola dengan ketinggian yang cukup untuk melakukan clear pada bola dengan 

jalur yang datar atau sedikit menurun. Gerkan memukul hampir bersama dengan 

gerakan memukul dari samping dan biasanya dilakukan dari bagian samping 

lapangan. Pukulan drive memberi kesempatan untuk melatih foot work karena 
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pukulan ini biasanya dilakukan pada ketinggian antara bahu dan lutut kesebelah 

arah kiri atau kanan lapangan. Dengan demikian  pukulan ini menekankan pada 

pencapaian bola dengan menyeret atau menggelincirkan kaki pada posisi 

memukul ( Tony Grice, 2004 : 97 ). 

 

 

Gambar : 18 
Pukulan Drive Forehand 
( Tony Grice, 2004 : 99 ) 

 
Drive adalah pukulan pengembalian yang aman dn konservatif yang akan 

memaksa lawan tetap bermain jujur dan mengembalikan bola tinggi. Jika 

pukulan kurang keras, pengembalian bola lebih mirip dengan pukulan push         

( menorong bola ) atau drive dari bagian tengah lapangan (  Tony Grice,  2004 : 

97 ). 

Sasaran utama drive adalah untuk mengarahkan bola melintasi net dengan 

cepat dan mengarah ke lantai. Arah bola harus dijauhkan dari lawan  agar lawan 

terpaksa bergerak lebih cepat, dengan hanya mempunyai sedikit waktu dan 

pengembalian kerah atas. ( Tony Grice, 2004 : 97 ) 



 29

 

Gambar : 19 
Pukulan Drive Backhand 
( Tony Grice, 2004 :100 ) 

 

2.1.2.3 Gerakan Kaki ( Footwork ) 

Dalam permainan bulutangkis gerakan kaki ( footwork ) adalah sangat 

penting, sebab untuk melaksanakan berbagai pukulan dari berbagai posisi dan 

sudut lapangan tidak cukup hanya mengandalkan ketrampilan tangan saja. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam teknik melangkah adalah : 1) Menentukan saat yang 

tepat untuk bergerak mengejar bola dan menentukan saat-saat yang tepat kapan 

harus berbuat dan memukul bola dengan tenang, 2) Tetap memiliki keseimbangan 

badan pada saat melakukan pukulan. Dengan demikian pemain bulutangkis wajib 

berlatih footwork dan sebaiknya dengan cara bayangan bulutangkis sehingga dapat 

menunjang permainannya sampai tingkat yang setinggi-tingginya ( Saiful Arisanto 

dkk,1990 : 26 ).  

Ada dua macam posisi kaki saat menanti datangnya bola : 

1) Apabila kita menanti bola dalam keadaan overhead dan pukulan datar dari 

bawah maka berat badan bertumpu pada kaki bagian depan dengan lutut 
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dibengkokkan ke depan dan badanpun ditundukkan, posisi kedua kaki agak 

lebih lebar dari pada bahu, tetapi tidak boleh terlalu lebar, pada saat bola sudah 

dipukul lawan pemain harus sudah mulai gerak ditempat, sebagai rangsangan 

pada kaki untuk bergerak mengejar bola ( Saiful Arisanto dkk,1990 : 26 ). 

2) Apabila menanti bola pada saat bola ada di depan net dari hasil, pukulan 

pendek pukulan jaring atau smash maka posisi kaki kanan berada di depan dan 

kaki kiri berada di belakang dengan kedua kaki sedikit ditekuk dan berat badan 

berada pada kedua kaki tersebut. ( Saiful Arisanto dkk,1990 : 27 ). 

 

2.1.3 Peraturan Permainan Bulutangkis 

Peraturan permainan bulutangkis mengatur secara umum hal-hal tentang dan 

mengenai bulutangkis. Beberapa hal yang diatur dalam permainan bulutangkis 

menurut IBF ( 1998 : 3-13 ), antara lain sebagi berikut : 

2.1.3.1 Lapangan tempat bermain dan perlengkapan lapangan 

Lapangan tempat bermain berbentuk bujur sangkar dibuat dengan garis 

setebal 40 mm. Tiang net setinggi 1,55 meter terhitung dari permukaan tanah. 

Net dibuat dari tali yang halus berwarna gelap, lebar 780 mm dan panjang 

minimum 6,10 meter. Tinggi puncak net adalah 1,524 meter dari permukaan 

tanah ( IBF,1998 : 3) 

2.1.3.2 Shuttle cock yang digunakan 

Shuttle cock dibuiat dari bulu alamiah terdiri atas 16 helai bulu yang tertancap 

pada gabus, atau bahan apa saja yang bisa terbang dengan karakter sama dengan 

bulu. Panjang shuttle cock  antara 62 mm sampai 70 mm. Ujung bula berbentuk 
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lingkaran dengan diameter antara 25 mm – 28 mm dan dibulatkan pada bagian 

bawahnya.Berat shuttle  antara  4.74 gram – 5.50 gram ( IBF,1998 : 3 ). 

2.1.3.3 Raket yang digunakan 

Kerangka raket keseluruhan panjangnya tidak boleh melebihi 650 mm dan 

lebarnya tidak melebihi 230 mm ( IBF,1998 : 4 ). 

2.1.3.4 Cara perhitungan angka 

Suatu pertandingan ( match ) terdiridari the best of three games. Pada 

permaiann tunggal pihak yang pertama mendapatkan angka 15 untuk pemain 

putera dan 11 untuk pemain puteri. ( IBF,1998 : 6 ).  

2.1.3.5 Perpindahan tempat  

Perpindahan tempat dilakukan setelah games pertama selesai, atau 

sebelum dimulainya game ketiga apabila terjadi penambahan game. Penambahan 

game terjadi apabila masing-masing pemain berhasil memenagngkan satu game. 

Apabila terjadi penambahan game perpindahan tempat terjadi apabila salah 

seorang pemain berhasil lebih dulu mengumpulkan angka 8 ( IBF,1998 : 5 ).  

2.1.3.6 Servis : Bila suatu servis yang benar : 

1)  kedua belah pihak tidak boleh memperlambat terjadinya servis bila pelaku 

       dan penerima servis sudah siap diposisinya masing-masing 

2) pelaku servis dan penerima servis harus berdiri berhadapan secara diagonal 

dalam kotak servis tanpa menyentuh garis-garis yang membatasi kotak servis 

3) Sebagian dari kedua kaki baik pelaku maupun penerima servis harus tetap 

berdiri di permukaan lapangan dalam posisi diam ( tidak bergerak ) dari saat 

servis mulai dilakukan sampai servis telah dilaksanakan 
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4) Raket pelaku servis harus memukul gabus shuttle 

5) Keseluruhan shuttle harus berada di bawah pinggang pelaku servis pada saat 

shuttle cock mulai dipukul oleh raket pelaku servis 

6) Batang raket pelaku servis harus mengarah ke bawah sedemikian rupa 

sehingga keseluruhan kepala raket secara jelas berada di bawah tangan 

pelaku servis yang memegang raket 

7) Gerakan raket pelaku servis harus secara berkesinambungan kedepan setelah 

awalan dari servis sampai servis dilaksanakan 

8) Terbangnya servis harus keatas dari raket pelaku servis untuk melampaui net 

sehingga bila tidak dihalangi akan jatuh di kotak servis penerima servis ( 

IBF,1998 : 9-10 ).  

2.1.3.7 Fault :  

1) Fault terjadi bila suatu servis tidak benar.  

2) Dalam permainan, fault terjadi bila  shuttle cock  mendarat di luar batasan 

lapangan,  menerobos atau melewati bawah net, menyentuh langit-langit 

gedung atau dinding samping, menyentuh orang atau pakaian seorang 

pemain, menyentuh salah satu obyek atau orang di luar lingkungan langsung 

lapangan. 

3) Fault juga bisa terjadi bila pada waktu permainan titik awal kontak dengan 

shuttle cock tidak berada di sisi lapangan pemukul. Bila pada waktu shuttle 

cock  dalam permainan menyentuh net atau penyangganya dengan raket 

orang atau pakaian, melanggar lapangan lawan di atas net dengan raket atau 

orang, melanggar lapangan lawan di bawah net dengan raket atau orang yang 
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mengakibatkan pemain  lawan terganggu. Mengganggu lawan yaitu dengan 

menghalangi lawan untuk memukul secara legal dimana shuttle cock diikuti 

diatas net.  

4) Bila dalam permainan seorang pemain secara sengaja  mengganggu lawan 

dengan suatu aksi seperti berteriak dan atau gerakan-gerakan tertentu. 

5) Bila dalam permainan shuttle cock tertahan atau tertangkap di raket dan 

kemudian menggelusur di raket sewaktu melakukan pukulan, terpukul dua 

kali secara beruntun oleh pemain yang sama dengan dua pukulan, terpukul 

oleh pemain dan pasangannya secara berturutan, menyentuh raket seorang 

pemain dan berlanjut menuju daerah lapangan pemain yang bersangkutan. 

6) Bila saeorang pemain bersalah secara menyolok berulang atau secara terus 

menerus melanggar di bawah.  

7) Bila pada servis shuttle cock tersangkut dan bertengger pada puncak net atau 

setelah melewati net tersangkut di net ( IBF,1998 :110-11 ).  

2.1.3.8 Lets : 

1) Let diucapkan oleh wasit atau oleh seorang pemain untuk menghentikan 

permainan. 

2) Let dapat diberikan untuk sesuatu yang tidak terlihat atau peristiwa yang 

kebetulan. 

3) Bila shuttle tersangkut dan bertengger pada puncak net atau setelah melewati 

net tersangkut di net, merupakan let kecuali pada servis 

4) Bila pada waktu servis pelaku dan penerima sevis fault pada waktu yang 

bersmaan 
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5) Bila pelaku servis melakukan servis, sebelum penerima servis siap 

6) Bila dalam suatu permainan shuttle cock terdisintegrasi dan gabus secara 

total terpisah dari sisa shuttle cock  

7) Bila seorang hakim garis tidak melihat dan wasit tidak dapat memberikan 

putusan 

8) Karena kesalahan kontak servis 

9) Bila let terjadi, permainan sejak sevis terakir tidak dihitung dan pemain yang 

melakukan servis mengulang melakukan servis kembali. ( IBF,1998 : 13 ). 

 

2.1.3.9 Permainan Skor 15 

Dalam partai tunggal, servis pertama dilakukan dari sisi kanan. Ini 

disebabkan karena skor yang melakukan servis adalah kosong, yang berarti angka 

genap. Setiap kali skor pamain genap, servis terus dilakukan dari sisi kanan 

(2,4,6,8 dan seterusnya). Jika nilai bertambah, servis dilakukan dari sisi kiri, yang 

berarti  angka ganjil (1,3,5,7,9, dan seterusnya). Dalam permainan skor 15 skor 

menentukan sisi tempat anda melakukan servis ( Tony Grice, 2004 : 3 ).     

Permainan  yang menggunakan skor 15 biasanya dimainkan hingga angka 

15 pada setiap partai kecuali tunggal putri, yang dimainkan hanya 11 angka. 

Metode untuk perpanjangan permainan seri yang merupakan ciri khas dalam 

bulutangkis adalah konsep Setting. Terdapat dua kemungkinan Setting dalam 

permainan. Pada permainan dengan angka 15, jika skor 13-13 , permainan 

diperpanjang. Orang atau regu yang pertama mancapai angka 13 memiliki pilihan 

untuk menentukan permainan menjadi 18 angka atau tambah 5 angka. Bila hal ini 
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terjadi, orang atau regu pertama yang mencapai angka 18 memenangkan 

pertandingan. Kesempatan kedua muncul pada angka 14-14. Pemain atau regu 

yang mencapai 14 pertama kali, memilki pilihan untuk menentukan permainan 

menjadi 17 angka atau tambah 3 angka. Pemain atau regu yang mencapai angka 17 

memenangkan pertandingan. Konsep ini memberikan kesempatan kepada pemain 

yang menerima servis untuk mendapatkan servis kembali. Pemain hanya dapat 

menentukan perpanjangan hanya satu kali. ( Tony Grice , 2004 : 4 ) 

Permainan dengan 11 angka, juga memberikan kesempatan yang sama 

untuk memperpanjang permaianan dengan skor sama. Namun, pilihan untuk 

menentukan permainan terjadi pada angka 9-9 atau 10-10. Pada kedua kasus di 

atas, permainan akan diperpanjang dengan tambahan angka hingga 12. Dengan 

demikian, pada skor 9-9, 3 tambahan angka dimainkan, Pada skor 10-10, 2 

tambahan angka dimainkan . sekali lagi, hal ini mengurangi keuntungan pemain 

yang melakukan servis. Jika pemain yang menerima servis memilih untuk terus 

memperpanjang permainan, permainan akan dilanjutkan hingga salah satu pemain 

mencapai angka 15 atau 11 ( Tony Grice, 2004 : 4 ) 

Dalam permainan skor 15, perolehan angka tidak setiap terjadi bola mati. 

Angka baru bisa diperoleh apabila pemain pemegang servis dapat mematikan 

permainan lawan. Tetapi apabila pemain yang bisa mematikan lawan bukan 

pemegang servis angka belum diperoleh, yang terjadi adalah pindah servis artinya 

pemain yang bukan pemegang servis yang bisa mematikan permainan lawan ia 

ganti menjadi pemegang servis, dan baru memperoleh angka apabila ia bisa 

mematikan permainan lawan lagi selama ia masih sebagai pemegang servis. 
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Dengan cara permainan yang demikian yang terjadi adalah angka 

didapatkan sangat lambat sehingga permainan satu game bisa berlangsung sangat 

lama. Tentu saja ini akan berpengaruh pada kondisi pemain pada saat bermain atau 

kondisi pemain sesudah bermain atau bahkan kondisi fisik secara umum ( Tony 

Grice, 2004 : 4 ). 

 

2.1.3.10 Permainan Skor 21 

Dengan perkembangan jaman maka peraturan bulutangkis berubah , yaitu 

dengan perubahan pada skor, yang dulunya untuk memenangkan permainan 

dengan mencari angka 15 atau 11 sekarang dirubah dengan mencapai angka 21 

dengan sistem rally point. Jadi pemain seperti pada peraturan yang lalu setiap 

pemain yang akan melakukan servis menempatkan di sebelah kanan , posisi servis 

sama dengan posisi pada peraturan yang dulu, sedangkan yang beda pada 

pencapaian angka untuk memenangkan pertandingan, yaitu 21 ( Bola, 2006 ). 

Pada permainan tunggal ataupun ganda sama-sama harus mencapai angka 

21. Metode untuk perpanjangan permainan yaitu pada angka 20-20 permainan 

dapat diperpanjang sampai selisih 2 angka. Dan perpanjangannya dibatasi sampai 

30 angka. Pemain yang unggul 2 angka maka pemain itu akan memenangkan 

pertandingan. Pada sistem ini pemain harus berkonsentrasi penuh untuk 

pertandingan karena setiap kesalahan akan memberikan angka untuk lawan. 

Pemain tidak boleh melakukan kesalahan sendiri karena akan merugikan sendiri.  

Cara mendapatkan angka dalam permainn skor 21 adalah siapa yang bisa 

mematikan permainan lawan dialah yang mendapatkan angka dan sekaligus 
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menjadi, pemegang servis selanjutnya. Dengan cara setiap bola mati mendapatkan 

angka demikian apabila keadaan pemain sama-sama kuat maka yang terjadi adalah 

saling mengejar angka dan kemungkinan berakhir deuce. 

Waktu permainan kemungkinan juga tidak berlangsung lama walauopun 

jumlah skor yang harus didapat 21 atau lebih tinggi daripada skor 15 tetapi cara 

mendapatkannya lebih mudah karena setiap bola mati mendapatkan angka entah 

dia pemegang servis entah bukan pemegang servis. 

Kesimpulan, dalam memenangkan rally dan mendapatkan angka  pada saat 

melakukan servis jika lawan : 1) Gagal mengembalikan bola hingga keluar garis 

yang sah. 2) Memukul bola hingga keluar dari garis batas lapangan dalam. 3) 

Memukul bola hingga menyangkut net. 4) Memukul bola dua kali atau pada saat 

mengembalikan bola. 5) Menyentuh net dengan tubuh atau raket saat bermain. 6) 

Membiarkan bola menyentuh lantai dibagian dalam lapangan. 7) Dengan sengaja 

membawa atau menyangkutkan bola pada net. 8) Melakukan apa saja untuk 

menghalangi atau ikut campur dengan pengembalian bola anda. 9) Melanggar 

batas di bawah net dengan kaki, tubuh atau raket. 10) Mengulurkan tangan di atas 

net untuk memukul bola yang dikembalikan. 11) Menyentuh bola dengan apa saja 

selain dengan raket. 12) Gagal menjaga kedua kaki agar tetap berada dilantai saat 

melakukan servis atau menerima servis ( Bola, 2006 ).  

 

2.1.4 Volume dan kapasitas paru-paru 

Gambar di bawah  adalah perubahan-perubahan volume paru-paru dalam 

berbagai keadaan bernafas, terdiri dari dua bagian yaitu volume dan kapasitas 



 38

paru-paru. Volume paru-paru terdiri dari: tidal volume, volume cadangan inspirasi, 

volume cadangan ekspirasi dan volume residual, sedangkan kapasitas paru-paru 

terdiri dari: kapasitas inspirasi, kapasitas residual fungsional, kapasitas vital, dan 

kapasitas total paru-paru ( Guyton, 1983 : 7 )..  

 

Gambar : 20 

Diagram gerakan pernafasan selama pernafasan normal dan selama  
inspirasi maksimal serta ekspirasi maksimal  

( Guyton, 1983 : 7 ) 
 

Kemudian untuk memudahkan penjelasan mengenai peristiwa-pristiwa 

mengenai ventilasi paru-paru, udara didalam paru-paru pada diagram ini telah 

dibagi menjadi empat macam volume dan empat macam kapasitas, yaitu :      

1) Volume paru ada empat macam volume paru-paru yang bila dijumlahkan sama 

dengan Volume  maksimum pengembangan paru-paru. Arti dari tiap-tiap volume 

ini adalah : (1)  Tidal volume adalah volume udara yang diinspirasikan dan di 

ekspirasikan dengan setiap pernafasan normal, jumlahnya kira-kira 500 mililiter 

pada pria dewasa yang normal dan wanita kira-kira 20-25% dibawah pria. (2) 

Volume cadangan inspirasi merupakan volume tambahan udara yang dapat di 
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inspirasikan diatas tidal volume normal, dan biasanya kira-kira 3000 mililiter pada 

pria dewasa muda wanita kira-kira 20-25% dibawah pria. (3) Volume cadangan 

ekspirasi yaitu jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi kuat 

setelah akhir suatu ekspirasi tidal yang normal, jumlahnya kira-kira 1100 mililiter 

pada pria dewasa muda wanita kira-kira 20-25% dibawah pria. (4) Volume residual 

merupakan volume udara yang masih tersisa didalam paru-paru setelah 

kebanyakan ekspirasi kuat, volume ini  rata-rata 1200 mililiter pada pria dewasa 

muda wanita kira-kira 20-25% dibawah pria ( Guyton,1983 : 6 ).    

2)  Kapasitas paru-paru ialah peristiwa-peristiwa pada siklus paru-paru kadang-kadang 

diperlukan penyatuan dua volume di atas atau lebih. Kombinasi seperti itu disebut 

kapasitas paru-paru, di bagian kanan dalam gambar dituliskan berbagai kapasitas 

paru-paru yang dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Kapasitas inspirasi sama 

dengan tidal volume ditambah dengan volume cadangan inspirasi, ini adalah 

jumlah udara kira-kira 3500 milimeter yang dapat dihirup oleh seorang mulai pada 

tingkat ekspirasi normal dan mengembangkan parunya sampai maksimum. (2) 

Kapasitas residual fungsional sama dengan volume candangan ekspirasi ditambah 

volume residual, ini adalah jumlah udara yang tersedia dalam paru pada akhir 

ekspirasi normal.(3) Kapasitas vital sama dengan volume cadangan inspirasi 

ditambah tidal volume dan volume cadangan ekspirasi, ini adalah jumlah udara 

maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru seseorang setelah ia mengisinya 

sampai batas maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya kira-

kira 4500 milliliter. (4) Kapasitas total paru merupakan volume maksimum 

pengembangan paru dengan usaha  inspirasi sebesar-besarnya kira-kira 5800ml, 
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semua volume dan kapasits paru wanita kira-kira 20-25% dibawah pria. Tingkat 

ekspirasi istirahat ventilasi paru normal hampir semua dilakukan oleh otot-otot 

inspirasi. Pada waktu otot inspirasi sifat elastik paru dan torak menyebabkan paru 

mengempis secara pasif. Oleh karena itu bila semua otot inspirasi sama selalu 

berelaksasi paru kembali ke suatu keadaan relaksasi yang disebut tingkat ekspirasi 

istirahat, volume udara di dalam paru pada tingkat ini disebut kapasitas residual 

fungsional atau kira-kira 2300ml pada pria dewasa muda (Guyton, 1983:6).  

3) Makna volume dan kapasitas paru bahwa pada orang normal volume udara dalam 

paru-paru terutama tergantung pada ukuran dan bentuk tubuh, selanjutnya berbagai 

volume dan kapasitas berubah dengan posisi tubuh, kebanyakan berkurang bila 

orang tersebut berbaring dan bertambah bila orang berdiri. Perubahan  dengan 

posisi ini disebabkan dua faktor utama: pertama, suatu kecenderungan isi perut 

untuk menekan ke atas pada diahfragma pada posisi berbaring, dan kedua, 

peningkatan volume darah paru dalam posisi berbaring yang pada bersamaan 

menurunkan ruangan yang tersedia untuk udara paru-paru (Guyton 1983:6).  

Menurut pendapat No Wacki yang kutip oleh Nurhasan  ( 1986:236 ) 

menjelaskan indikator yang menunjukkan kemampuan kardiopulmonal bahwa 

konsumsi oksigen maksimal dapat dipakai sebagai antena total, konsumsi oksigan 

maksimal ini tergantung pada :  1). ventilasi suatu efisiensi pernafasan yang biasanya 

tidak membatasi kemampuan, 2). konsumsi oksigen tergantung pada kemampuan 

jantung, ialah volume udara  yang diedarkan tiap menit  sebagai alat pengangkut 

oksigen, 3) selisih arteri-vena ialah kemampuan dalam peredaran darah tepi atau 

perifer, khusus dalam sistem perototan untuk memanfaatkan oksigen yang 
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didapatkan dalam darah arterial ialah  20,1 volt, sebagian yang besar untuk 

keperluan zat setempat. Setiap cabang olahraga  baik yang dilakukan oleh orang 

yang normal atau atlit yang berprestasi mempunyai kebutuhan oksigen yang 

berbeda-beda.  

2.1.4.1 Volume dan Kapasitas Vital Paru 

Volume udara yang dapat dicapai masuk dan keluar paru-paru pada 

penarikan napas dan pengeluaran napas paling kuat, disebut kapasitas vital paru-

paru (Evelyn, 1993:221). Kapasital vital sama dengan volume cadangan inspirasi 

ditambah tidal volume cadangan ekspirasi ini adalah jumlah udara maksimum 

yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah ia mengisi sampai batas 

maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya (Guyton, 1983:6). 

Kapasitas vital rata-rata pada usia dewasa muda kira-kira 4,6 liter, dan pada 

wanita dewasa muda kira-kira 3,1 liter, meskipun nilai-nilai itu jauh lebih besar 

pada beberapa orang dengan berat badan yang sama daripada orang lain. Orang 

tinggi kurus biasanya mempunyai kapasitas vital lebih besar daripada orang 

gendut, dan seorang atlet yang terlatih baik mungkin mempunyai kapasitas vital 

30- 40 % diatas normal yaitu 6- 7 liter (Guyton, 1983: 6). 

Kemampuan paru-paru untuk menjalankan fungsinya dilihat dari volume 

dan kapasitas paru-paru. Termasuk dalam volume paru-paru adalah volume tidal, 

volume cadangan inspirasi, kapasitas ekspirasi, kapasitas residual fungsional, 

kapasitas vital, dan kapasitas total. Pada orang normal volume udara dalam paru-

paru terutama tergantung pada ukuran bentuk tubuh. Selanjutnya berbagai “volume 



 42

dan kapasitas” berubah dengan posisi tubuh, kebanyakan berkurang bila orang 

tersebut berbaring dan bertambah bila orang tersebut berdiri (Guyton, 1983: 6). 

Perubahan tersebut disebabkan oleh dua faktor yakni kecenderungan isi 

perut untuk menekan keatas diafragma dalam posisi berbaring dan peningkatan 

volume darah paru-paru dalam posisi berbaring dan pada saat bersamaan 

menurunkan ruangan yang tersedia untuk darah dalam paru-paru ( Guyton, 1983 : 

9 ). Dalam bab ini tidak dibahas secara keseluruhan berbagai volume dan kapasitas 

paru-paru melainkan hanya masalah kapasitas vital paru-paru saja. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas vital paru adalah: a) 

Kemampuan paru-paru itu sendiri, b) Elastisitas paru-paru, c) Latihan, d) Jenis 

kelamin, e) Ukuran bagian-bagian dalam, f) Sikap seseorang, g) Umur dan 

pertumbuhan, h) Jenis bangsa ( Guyton, 1983 : 9 ). 

Dalam olahraga dikenal persiapan tubuh untuk melakukan aktivitas, yaitu 

Warming Up atau menjelang aktivitas, dan Conditioning atau persiapan jauh 

sebelum bertanding. Tujuan Warming Up adalah untuk mengurangi resiko cedera 

dan Conditioning adalah untuk mempersiapkan agar tubuh selalu siap dan kondisi 

tetap atau bertambah baik saat melakukan aktivitas olahraga ( Guyton, 1983 : 9 ). 

Pada Cardiorespirasi dapat dipastikan pada orang yang berolahraga terjadi 

kenaikan fungsi respirasi maupun kenaikan Cardio (fungsi darah dan 

pembuluhnya), sehingga orang yang berolahraga pasti terengah-engah karena 

mereka memerlukan oksigen ( Guyton, 1983 : 9 ). 
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Kemampuan paru sangat berperan dalam melakukan pernapasan untuk 

memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Semakin baik kapasitas paru untk 

menangkap oksigen semakin baik kesegaran jasmani seseorang ( Guyton,1983:9 ). 

 

2.1.4.2 Faktor VO2 Maks 

VO2 Maks atau tenaga aerobik maksimal atau disebut juga penggunaan 

oksigen maksimal adalah tempo tercepat dimana seseorang dapat menggunakan 

oksigen selama berolahraga. VO2 Maks mengacu pada kecepatan pemakaian 

oksigen, bukan sekedar banyaknya oksigen yang dipakai (Brooks dan Fahey, 

1984). 

Daya aerobik maksimum menggambarkan jumlah oksigen maksimum yang 

dikonsumsi per satuan waktu oleh seseorang selama tes, dengan latihan yang 

semakin lama semakin berat. VO2 Maks adalah oksigen yang diambil (Oxygen 

Uptake) selama usaha maksimal (Sutardji, 2000: 27). 

Fungsi kardiovaskuler menentukan besarnya VO2 Maks, yang selanjutnya 

menentukan kapasitas kerja fisik atau kesegaran. Salah satu cara penting untuk 

menentukan kesegaran kardiovaskuler adalah mengukur besarnya VO2 Maks. oleh 

karena itu jasmani VO2 atau kapasitas aerob bukan hanya sekedar parameter 

metabolisme melainkan merupakan ukuran handal dalam kesegaran jasmani 

(Brooks dan Fahey, 1984). 

Kemampuan atau kapasitas seseorang untuk menggunakan O2 sebanyak-

banyaknya (kapasitas aerob maksimal atau VO2 Maks merupakan indicator tingkat 

kesegaran jasmani seseorang antara curah jantung maksimal dengan kapasitas 
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aerobik maksimal terdapat korelasi yang tinggi sehingga Astrand dan Rodahl 

dalam Suharno HP menyatakan kapasitas aerob maksimal adalah kapasitas 

fungsional dari sirkulasi (1992: 8). 

Tenaga aerobik maksimal berbeda-beda antara satu orang dengan orang 

lain. Nilai VO2 Maks bersifat relatif terhadap berat badan. Beberapa faktor yang 

mengakibatkan VO2 Maks adalah sebagai berikut: a) Fungsi paru jantung,             

b) Metabolisme otot aerobik, c) Kegemukan badan,. d) Keadaan latihan,                

e) Keturunan  ( Suharno, HP, 1992 : 12 ). 

Kesegaran jasmani erat hubungannya dengan VO2 Maks, karena VO2 Maks 

itu adalah tempo tercepat dimana seseorang dapat menggunakan oksigen selama 

berolahraga. Fungsi kardiovaskuler menunjukkan besarnya VO2 Maks yang 

selanjutnya menentukan kapasits kerja fisik atau kesegaran. Salah satu cara penting 

untuk menentukan kesegaran kardiovaskuler adalah dengan mengukur besarnya 

VO2 Maks. 

Jadi seseorang yang mempunyai VO2 Maks yang baik maka dalam 

penggunaan oksigen akan lebih baik sehingga kesegaran jasmani akan baik pula. 

Maka VO2 Maks juga mempengaruhi kesegaran jasmani seseorang.  

Kesegaran jasmani erat hubungannya dengan VO2 Maks, karena VO2 Maks 

itu adalah tempo tercepat dimana seseorang dapat menggunakan oksigen selama 

berolahraga. Fungsi kardiovaskuler menunjukkan besarnya VO2 Maks yang 

selanjutnya menentukan kapasits kerja fisik atau kesegaran. Salah satu cara penting 

untuk menentukan kesegaran kardiovaskuler adalah dengan mengukur besarnya 

VO2 Maks. 
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Jadi seseorang yang mempunyai VO2 Maks yang baik maka dalam 

penggunaan oksigen akan lebih baik sehingga kesegaran jasmani akan baik pula. 

Maka VO2 Maks juga mempengaruhi kesegaran jasmani seseorang.  

2.1.4.3 Prinsip-prinsip Latihan 

Prestasi yang maksimal dalam suatu pertandingan perlu memperhatikan  

suatu bentuk latihan. Menurut Tohar (2002:1) bahwa ”Latihan atau training adalah 

suatu proses berlatih yang sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang dan 

kian hari jumlah beban latihan kian bertambah”. Sedangkan menurut  Suharno HP 

(1986:17) menyatakan bahwa ”Berlatih atau latihan adalah suatu proses 

penyempurnaan / pendewasaaan atlet secara sadar untuk mencapai mutu prestasi 

maksimal dengan diberi beban-beban fisik dan mental yang teratur, terarah 

meningkat dan berulang-ulang waktunya”. 

Menurut Suharno  HP (1986:18) ”Beberapa prinsip latihan yang penting 

untuk dijadikan pedoman untuk meningkatkan prestasi dan perfoma didalam 

olahraga adalah : a)  Latihan harus sepanjang tahun tanpa terselingi (kontinyuitas 

dalam latihan), b) Prinsip kenaikan beban latihan yang teratur, c) Prinsip 

individual, d) Prinsip Interval, e)  Prinsip stress (penekanan), f) Prinsip spesialisasi 

(spesifik), g) Prinsip Nutrisium (Gizi makanan) 

 

2.1.5 Analisis Pengaruh Latihan Bulutangkis Menggunakan Skor 15 dan Skor 21 

Terhadap Peningkatan VO2 Maks 

Dalam permainan skor 15, perolehan angka tidak setiap terjadi bola mati. 

Angka baru bisa diperoleh apabila pemain pemegang servis dapat mematikan 
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permainan lawan. Tetapi apabila pemain yang bisa mematikan lawan bukan 

pemegang servis angka belum diperoleh, yang terjadi adalah pindah servis artinya 

pemain yang bukan pemegang servis yang bisa mematikan permainan lawan ia 

ganti menjadi pemegang servis, dan baru memperoleh angka apabila ia bisa 

mematikan permainan lawan lagi selama ia masih sebagai pemegang servis. 

Dengan cara permainan yang demikian yang terjadi adalah angka 

didapatkan sangat lambat sehingga permianan satu game bisa berlangsung sangat 

lama. Tentu saja ini akan berpengaruh pada kondisi pemain pada saat bermain atau 

kondisi pemain sesudah bermain atau bahkan kondisi fisik secara umum. 

Hal ini berbeda dengan permainan skor 21, angka bisa diperoleh bila 

salah seorang pemain bisa mematahkan permainan lawannya. Dengan demikian 

angka bisa diperoleh dengan lebih cepat. Angka yang harus diperoleh dalam satu 

game memang banyak dan kelihatannya akan bisa diperoleh dalam waktu yang 

lama. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Apabila keduas pemain dalam 

satu kualitas yang sama maka yang terjadi adalah kejar-kejaran angka dan bukan 

skor yang tertahan seperti pada permainan skor 15. Sehingga walaupun skor yang 

diperoleh adalah 21 tetapi itu bisa berlangsung lebih cepat. Hal ini bisa 

berpengaruh pada kondisi kesegaran pemain dan apabila permaianan ini dilakukan 

untuk latihan  guna mencapai tingkat kesegaran pemain, maka dapat diprediksikan 

bahwa permainan skor 21 tidak lebih baik daripada permainan skor 15 

 

2.2 Hipotesis 

Hipotesis  adalah  suatu  pernyataan  yang  masih lemah kebenaranya dan 
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 masih perlu dibuktikan kebenarannya (Sutrisno Hadi, 2000 : 257). Berdasarkan 

teori di atas maka penulis menyusun hipotesis sebagai berikut :  

2.2.1 Ada pengaruh latihan bulutangkis menggunakan skor 15 terhadap VO2 Maks 

dalam permainan bulutangkis pada pemain putera di PB. Pendowo Semarang 

Tahun 2006  

2.2.2 Ada pengaruh latihan bulutangkis menggunakan skor 21 terhadap VO2 Maks 

dalam permainan bulutangkis pada pemain putera di PB. Pendowo Semarang 

Tahun 2006  

2.2.3 Ada perbedaan pengaruh latihan penggunaan skor 15 dan skor 21 dan skor 15` 

lebih baik daripada skor 21 terhadap VO2 Maks dalam permainan bulutangkis 

pada pemain putera di PB. Pendowo Semarang Tahun 2006  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

Menurut Sutrisno Hadi ( 1987: 220 ), metode penelitian yang seperti kita 

kenal sekarang memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat 

yang benar, maksudnya adalah untuk menjaga agar penelitian yang dicapai dari 

suatu penelitian memiliki harga ilmiah yang setinggi-tingginya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan bulutangkis menggunakan skor 15 

dan skor 21 terhadap peningkatan VO2 maks pada pemain putra di PB. Pendowo 

Semarang Tahun 2006  

Maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode Eksperimen  

dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis. Eksperimen menurut Suharsimi 

Arikunto ( 2002 : 73 ) adalah salah satu pendekatan  dalam suatu penelitian dengan 

menggunakan kegiatan latihan dan atau percobaan-percobaan. Experimen dilakukan 

untuk  mengusahakan timbulnya variabel-variabel yang selanjutnya dikontrol untuk 

dilihat pengaruhnya terhadap obyek yang diteliti.  Untuk itu diperlukan prosedur 

yang diawali seperti berikut ini :. 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sutrisno Hadi (1987: 220) ”Populasi adalah seluruh penduduk 

yang di maksud untuk diselidiki. Populasi dibatasi dengan sejumlah penduduk 

atau individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama.”  Dalam penelitian 

ini populasi diambil dari atlet putra usia 12 -15 tahun, yang tergabung dalam klub 
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PB. Pendowo Semarang yang berjumlah 20 atlet Adapun sifat-sifat yang sama 

dari populasi adalah : 1) Populasi berjenis kelamin sama ialah laki-laki, 2) Usia 

mereka antara 12-15 tahun, 3) Berlatih dalam klub yang sama ialah PB Pendowo 

dan dilatih oleh pelatih yang sama. Dengan demikian para pemain PB Pendowo 

sebagai obyek penelitian sudah memenuhi syarat sebagai populasi. 

3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti  ( Suharsimi 

Arikunto, 2002 : 109  ). Sampel dalam penelitian ini adalah semua pemain 

bulutangkis pada PB. Pendowo Semarang  yang berjumlah 20 orang. Penentuan 

teknik sampling ini berdasarkan apa yang dkatakan oleh Suharsimi Arikunto        

( 2002 : 112 ) bahwa  apabila subyek penelitian kurang dari seratus orang, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.. Oleh 

karena itu seluruh populasi dalam penelitian ini diambil sebagai sampel. 

Pola penelitian ini menggunakan pola M-S.  atau Match Subject 

Design. Artinya matching dilakukan subyek demi subyek bukan kelompok 

demi kelompok.  Adapun pembentukan grup karena dalam penelitian ini akan 

membuat dua kelompok ialah kelompok eksperimen I sebagai kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen II sebagai kelompok eksperimen, maka 

pairing yang digunakan adalah ordinal pairing. Ordinal pairing didasarkan atas 

kriterium ordinal.  Maka secara keseluruhan pola yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Match Subject Ordinal Pairing  ( Sutrisno Hadi, 1990 : 

484 – 485 ) . Langkah-langkah yang diambil dalam pembentukan kelompok 

adalah : 
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1) Kepada sampel diberikan tes awal ialah tes kesegaran jasmani ialah Multi stage 

Fitness Test.   

2) Sampel diurutkan dari yang hasil tes yang  terbesar sampai hasil tes yang 

terkecil. 

3) Kemudian diberi kode dari yang terbesar sampai yang terkecil. Karena akan 

dijadikan dua kelompok, maka kode juga hanya ada dua macam misalnya A 

dan B. Dalam hal ini peneliti menggunakan kode A dan B. 

4) Agar terdapat kelompok yang seimbang, maka penyusuan kode adalah : nomor 

pertama diberi kode A, urutan kedua diberi kode B, urutan ketiga diberi kode B, 

urutan keempat diberi kode A, dan seterusnya, pemberian nomor kode dengan 

urutan atau cara yang sama. Cara ini oleh banyak peneliti sering digunakan dan 

dikenal dengan rumus A-B-B-A. ( Sutrisno Hadi, 1990 : 484- 486 ) Untuk 

jelasnya dapat dilihat dalam lampiran.  

Dari hasil pemasangan maka diperoleh dua kelompok, kemudian untuk 

menentukan kelompok eksperimen I sebagai kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen II sebagai kelompok eksperimen dilakukan dengan diundi. 

Kelompok eksperimen I melakukan lpermainan dengan menggunakan skor 15 

dan kelompok eksperimen II melakukan permainan menggunakan skor 21.  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang bervariasi yang menjadi obyek penelitian 

(Sutrisno Hadi, 1987: 89). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 

dua ialah : 1) Variabel bebas atau ( X ) ialah variabel penyebab atau yang 
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mempengaruhi, 2) Variabel Tergantung atau terikat (Y) ialah VO2 maks. 

Variabel bebas terdiri dari dua variabel yaitu : 

3.3.1 Variabel Bebas ( X ) yang terdiri atas dua variabel ialah :  

3.3.1.1 Variabel Bebas X1 ialah : latihan menggunakan skor 15. 

3.3.1.2 Variabel Bebas X2 ialah : latihan menggunakan skor 21. 

3.3.2 Variabel Tergantung atau terikat (Y) ialah : Kapasitas Vital Paru atau VO2 

maks. 

3.4 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen dengan 

 rancangan penelitian “ Pretest-Posttest Control - Group Design” ( M.Zainudin, 

1988 : 73 ). Adapun rancangan tersebut digambarkan sebagai berikut :  

  

 

                                                                Menggunakan skor 15 

 

  

                                                               Menggunakan Skor 21  

Gambar : 20 

Desain Penelitian 

( M.Zainudin, 1988 : 73 ). 

Keterangan : 

P      = Populasi.        X1    = Eksperimen 1 ( Kontrol ) Skor 15  

S      = Sampel           X2     = Eksperimen 2 Skor 21  

S Pre Test 
Tes 

X1 E1 

X2 
E2 

Post 
Test E1 

Post 
Test E2 

P 
Y 
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Pretes  = tes awal      Perlakuan 1 = Permainan dengan Skor 15  

Posttes = tes akhir     Perlakuan 2  = Permainan dengan skor 21. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Data 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, oleh karena itu sebelum 

eksperimen dilakukan terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut 

:  

3.5.1 Melakukan tes awal ( pre test ) untuk mengetahui status kapasitas paru atau 

VO2  Maks masing-masing sampel.  Hasil tes awal ini dipergunakan sebagai 

dasar pembagian kelompok. Model tes awal yang digunakan adalah : Multi 

stage Fitness Test  

3.5.2 Membagi kelompok menjadi dua yaitu kelompok eksperimen 1 yang 

sekaligus juga berfungsi sebagai kelompok kontrol, dan kelompok eksperimen 

2. 

3.5.3 Perlakuan dalam penelitian ini adalah latihan bermain bulutangkis dengan  

skor 15 untuk kelompok eksperimen 1 atau kelompok kontrol dan bermain 

bulutangkis dengan skor 21 untuk kelompok eksperimen 2. Latihan dilakukan 

3 kali dalam seminggu dan berlangsung selama 6 minggu. Frekwensi latihan 3 

kali dalam seminggu ini dilakukan dengan pertimbangan atas anjuran Fox ( 

1988 : 435 ) bahwa latihan dengan frekwensi 3 sampai 5 kali per minggu lebih 

berpengaruh dan akan dapat memperbaiki kesegaran jasmani daripada 

dilakukan satu kali dalam seminggu atau 6 sampai 7 kali per minggu. Karena 

melakukan latihan satu minggu berturut-turut justru dapat menimbulkan 
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cedera karena adanya overuse. Oleh sebab itu dianjurkan bila melakukan 

latihan perlu dalam seminggu latihan untuk memberi recovery. Apabila 

pelaksanaan eksperimen selesai dilakukan lagi tes akhir yaitu tes yang sama 

dengan pretest. 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Jenis peneltian ini adalah eksperimen, oleh karena itu perlu dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut :  

3.1.1 Tahap Persiapan penelitian 

3.6.1.1 Untuk mendapatkan populasi, peneliti mengajukan ijin meneliti ke PB 

Pendowo Semarang. Setelah memperoleh ijin dari pihak PB Pendowo 

Semarang selanjutnya penulis mengurus surat ijin penelitian ke Fakultas 

Ilmu  Keolahragaan  Universitas   Negeri Semarang yang nantinya 

digunakan sebagai rekomendasi dari pihak fakultas ke PB Pendowo 

Semarang. 

3.6.1.2 Langkah berikutnya adalah menghubungi pihak PB Pendowo Semarang 

mengenai jumlah pemain usia 12 sampai 15 tahun. Setelah mendapat daftar 

pemain, peneliti dan pelatih mendiskusikan waktu dan teknik penelitian, 

yang selanjutnya kesepakatan tersebut dikonfirmasikan ke Dosen 

Pembimbing dan pemain yang akan dijadikan populasi penelitian. 

3.6.1.3 Tempat penelitian dilaksanakan di Lapangan Bulutangkis PB Pendowo 

Semarang. 
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3.6.1.4  Penelitian dilaksanakan sebagai berikut : 

 1) Pre Test  : dilakukan : 

                pada tanggal  : 21 September 2006. 

                pukul   : 15.00  WIB. Sampai selesai 

 2) Perlakuan  dilakukan  : dari  22 Septemeber – 3 November  2006,  

                 Frekwensi per minggu  : tiga kali setiap minggu 

                 Pukul     : 14.30 –    16.30 WIB. 

 3) Post Test     :  

                 pada tanggal  :14 November 2006. 

                 pukul   :15.00  WIB. Sampai selesai 

3.6.2  Tahap Pelaksanaan Penelitian 

3.6.2.1 Sebelum penelitian dilaksanakan, pemain dikumpulkan lalu dilakukan 

pendataan ulang, setelah itu itu melakukan pemanasan.  

3.6.2.2 Semasa penelitian dilaksanakan peserta tes harus berpakaian olahraga untuk 

mempermudahkan pelaksanaan penelitian. 

3.6.2.3 Untuk pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian eksperimen 

sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes : 1) Tes 

pengukuran VO 2 Maks dengan Multi stage Fitness Test. 2) Latihan         

Bulutangkis menggunakan skor 15 untuk kelompok eksperimen 1 atau 

kontrol, 3) Latihan Bulutangkis menggunakan Skor 21 untuk kelompok 

eksperimen 2. 4) tes pengukuran VO 2 Maks dengan Multi stage Fitness Test 

untuk post test 

.  
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3.6.3  Tahap Penyelesaian Penelitian 

Setelah data dikumpulkan maka data tersebut dianalisis dan diolah. 

Pengolahan data ini menggunakan komputerisasi dengan sistem SPSS versi 

10. ( Syahri Alhusin, 2003 : 182 ). 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini ada dua : 1) Instrumen Tes, dan               

2) Instrumen perlakuan yang terdiri dari dua : a) Permainan bulutangkis dengan 

menggunakan skor 15 dan b) Permainan Bulutangkis dengan menggunakan skor 

21. 

3.7.1 Intrumen Tes : Intrumen tes dalam penelitian ini baik untuk pretest maupun 

posttest menggunakan Multi stage Fitness Test.. Teknik Pelaksanaan tes 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Tujuan : Untuk mengukur kapasiatas VO2 Maks setiap pemain  

2) Alat dan perlengkapan : a) Suatu permukaan datar yang tidak licin, sekurang-

kurangnya sepanjang 22 meter, b) Mesin pemutar kaset, c) Kaset audio , d) 

Pita meteran, e) Kerucut penanda batas jarak,  f) Jarak tiap responden 1-1,5 

meter 

3) Persiapan responden : a) Responden melakukan pemanasan dahulu, terutama 

otot tungkai, b)  Pelaksanaan tes dipagi hari tidak melebihi pukul 11 siang, c) 

Selama tes responden tidak diperbolehkan beristirahat, berhenti, makan atau 

minum 

4) Urutan tes :  
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Pertama kali dilakukan tes kapasitas vital paru dilanjutkan dengan tes VO2 

Maks secara kontinyu. 

3.7.2 Instrumen Perlakuan  : Latihan Bulutangkis dengan menggunakan skor 15 

untuk kelompok Kontrol dan latihan bulutangkis dengan menggunakan skor 

21 untuk kelompok eksperimen.  

1) Tujuan : Untuk membandingkan pengaruhnya terhadap VO2 Maks. 

2)  Alat dan Perlengkapan : 1) Lapangan Bulutangkis ukuran standart, 2) shuttle 

kock , 3) net, 4) raket 5) Alat tulis. 

3)  Petugas Tes : Petugas Tes terdiri dari 2 orang sebagai wasit 

4)  Pelaksanaan : 1) Bermain bulutangkis dengan skor 15 untuk kelompok 

kontrol dan 2) Bermain bulutangkis dengan skor 21 untuk kelompok 

eksperimen. 

5) Program perlakuan dilaksanakan yaitu selama 6 minggu setiap minggu latihan 

3 kali yang dimulai dari jam 15.00 WIB sampai selesai, yang terdiri dari : 

Pendahuluan, pemanasan, bagian inti, dan bagian akhir. Dalam latihan obyek 

akan melakukan latihan game yang satu dengan skor 15 sedangkan kelompok 

yang lain yaitu latihan menggunakan skor 21. Latihan itu dilaksanakan selama 

6 minggu dan dilakukan 3 kali dalam satu minggu. Di bawah bimbingan oleh  

peneliti dan bimbingan pelatih. 

 

3.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam suatu penelitian banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitan, terutama penelitian eksperimen. Apalagi penelitian ini dilakukan 
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tidak dalam laboratorium sehingga banyak hal yang tidak mungkin dapat 

dikendalikan. Paling tidak peneliti berupaya untuk meminimalkan. Adapun 

kemungkinan-kemungkinan yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi 

penelitian antara lain : 

3.7.3 Keadaan Gizi 

Selama penelitian berlangsung terhadap sampai dibutuhkan kondisi 

fisik segar. Latihan fisik bukanlah satu-satunya penyebab peningkatan 

kesegaran jasmani. Tetapi ada faktor lain ialah gizi. Dengan gizi yang baik 

akan meunjang meningkatkan kesegaran jasmani bagi pemain. Oleh sebab itu 

kepada sampel agar tersedia yang cukup memadai maka sampel dianjurkan 

makan teratur, tidur cukup guna mendukung meningkatnya kemampuan 

fisiknya dalam pelaksanaan program latihan selesai. 

3.7.4 Petugas Pengambil Data 

Data adalah catatan penting yang akan dijadikan acuan dalam 

penelitian. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi petugasnya ialah pelatih dan 

peneliti. Hal ini untuk menghindari kesalahan pencatatan data yang bisa 

berakibat salah dalam penganalisaan datanya ( Daftar Terlampir ).. 

3.7.5 Beban Latihan 

Dalam prinsip dasar latihan dikatakan bahwa untuk mendapatkan efek  

latihan yang baik bagi organ tubuh, maka tubuh harus diberi beban melebihi 

beban aktivitas sehari-hari beban diberikan bersifat individual, mendekati 

beban maksimal hingga beban maksimal ( Fox, 1984 ). Prinsip ini dapat 

meningkatkan penampilan secara umum. Prinsip beban bertambah atau The 
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principle of progressive resistance ini dilakukan dengan meningkatkan beban 

secara bertahap dalam suatu program latihan ialah dengan meningkatkan berat 

beban, set, repetisi, frekwensi dan lama latihan. Tetapi ada prinsip lain dalam 

prinsip dasar latihan ialah prinsip individual atau the principle of 

individuallity. Pada prinsipnya karakteristik seseorang berbeda, baik secara 

fisik maupun secara psychologis. Oleh karena itu target latihan disesuaikan 

dengan tingkat kemampuan fisik seseorang, dengan tujuan yang akan dicapai 

dan lamanya latihan. Prinsip reversibel atau The principles of reversibility 

mengatakan bahwa kualitas yang diperoleh dari latihan akan menurun kembali 

apabila tidak dilakukan secara teratur dan kontinyu. Oleh karena itu 

kesinambungan latihan mempunyai peranan yang sangat penting dengan tidak 

melupakan adanya pulih asal. ( Ardle, 1981 : 39-93 ). Oleh sebab itu 

diharapkan instruktur berhati-hati dalam memberi beban latihan kepada 

sampel.  

3.7.6 Kondisi Kesehatan Sampel 

Pada saat latihan pemain harus dalam keadaan sehat oleh karena itu 

untuk menjaga kesehatan, pemain disarankan makan teratur, tidur cukup. Sebab 

apabila ada yang sakit lebih-lebih dalam jumlah yang cukup banyak akan 

mengganggu penelitian secara keseluruhan. 

3.7.7 Instruktur  

Instruktur juga mempunyai pengaruh terhadap hasil penelitian, karena 

penguasaan materi dan pengusaan program dan teknik gerak. Untuk mensiasati 
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masalah instruktur. Dalam penelitian ini instruktur dalam pemberian perlakuan 

dilakukan oleh peneliti sendiri dan dibantu oleh pelatih PB Pendowo Semarang  

 

3.9 Analisis Data 

Apabila eksperimen telah selesai dilakukan maka diakhiri dengan tes, 

yang kemudian dilanjutkan dengan tabulasi data untuk menghitung statistik 

deskriptif. Untuk menguji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan 

yaitu uji normalitas data dengan Kolmogorof-Smirnov dan uji homogenitas 

dengan Chi-Square dan dilanjutkan dengan uji t berpasangan yang diolah 

dengan sistem SPSS versi 10 ( Syahri Alhusin, 2003 : 182 ).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.2.1Deskripsi Data 

Penelitian ini dilakukan dengan eksperimen, sebagai variabel perlakuan 

dalam penelitian ini ada dua yaitu 1) perlakuan ialah menggunakan skor 15 

sebagai eksperimen-1, 2) perlakuan menggunakan 21 sebagai eksperimen-2. Dan 

sebagai variabel tergantung adalah VO2 atau kapasitas vital paru. Pengukuran 

variabel tergantung dilakukan dua kali yaitu sebelum perlakuan atau yang disebut 

pretest yang digunakan untuk membagi kelompok menjadi dua yaitu yang disebut 

dengan kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2, dan setelah 

perlakuan selesai dilakukan pengukuran kedua yang disebut dengan posttest. 

Setelah eksperimen selesai dilakukan maka diakhiri dengan tes, yang kemudian 

dilanjutkan dengan tabulasi data untuk dilakukan penghitungan statistik. Adapun 

hasil perhitungan  statisitik deskriptif adalah gambaran tentang data yang 

terkumpul yang dirangkum secara statistik, dengan tujuan menggambarkan hal-

hal penting pada sekelompok data, seperti berapa rata-ratanya, variasi datanya dan 

sebagainya ( Singgih Santoso, 2004 : 3 ),  dapat dilihat seperti pada tabel 1 berikut 

: 
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Tabel 1 
Rangkuman Hasil Perhitungan Statistik Deskripsi Data  

Kelompok Eksperimen dan kelompok Kontrol  
 

Kelompok  N Mean Std Dev Min Maks 
Pre Kel Eksperimen 1 (15)  10 38.140 6.0507 25.4 45.2 
Pre Kel Eksperimen 2  ( 21 ) 10 38.140 6.0507 25.4 45.2 
Post Kel Eksperimen 1(15)  10 44.250 7.1999 33.6 54.3 
Post Kel Eksperimen 2  ( 21 ) 10 41.140 6.0652 30.2 49.3 

 

  Dari tabel 1 dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa : 1) N adalah jumlah 

sampel, untuk pre test  kelompok eksperimen 1 ( Kontrol ) N adalah : 10, nilai 

mean atau rata-rata : 38.140, nilai standart deviasi : 6.0507, nilai minimum : 25.4, 

nilai maksimum : 45.2. 2) N atau jumlah sampel untuk pre test kelompok 

eksperimen 2 ( 21 ) N adalah : 10, nilai mean atau rata-ratanya : 38.140, nilai 

standart deviasi : 6.0507, nilai minimum : 25.4, nilai maksimum : 45.2. 3) N 

adalah jumlah sampel, untuk post test  kelompok eksperimen 1  N adalah : 10, 

nilai mean : 44.250, nilai standart deviasi : 7.1999, nilai minimum : 33.6, nilai 

maksimum : 54.3. 4) N atau jumlah sampel untuk post test  kelompok 2  ( 21 ) 

adalah : 10, nilai mean : 41.140, nilai standart deviasi : 6.0652, nilai minimum : 

30.2, nilai maksimum : 49.3. 

 

4.1.2 Persyaratan Uji  

Dalam penelitian ini bermaksud untuk melihat pengaruh hasil latihan 

bermain bulutangkis dengan skor 15 dan bermain bulutungkis dengan skor 21 

maka dilakukan uji hipotesis, uji ini merupakan kegiatan statistik inferensial. 

Untuk melakukan uji hipotesis ini ada dua hal yang harus diuji terlebih dahulu 
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yaitu : 1) apakah beberapa sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang 

sama   ( populasi data berdistribusi normal ), 2) apakah sampel-sampel tersebut 

mempunyai varians yang sama ?. Dan uji ini lebih dikenal dengan Uji 

Persyaratan Analisis ( Singgih Santoso, 2005 : 209 ). Untuk itulah dari hasil 

perhitungan statistik deskripsi seperti terlihat pada tabel 1, kemudian  

dilanjutkan dengan  uji  persyaratan  analisis hipotesis  yang meliputi beberapa  

langkah sebagai berikut : 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dalam penelitian ini dengan menggunakan statistik 

Kolmogorov-Smirnov Test. Adapun untuk menguji normalitas ini dengan 

ketentuan bahwa : jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0.05 distribusi 

adalah tidak normal, jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0.05 

distribusi adalah normal. Dari perhitungan diperoleh hasilnya berikut :                             

Tabel : 2 
Rangkuman Uji Normalitas Data Antar Kelompok Eksperimen 

Dan Kelompok Kontrol 
 

Variabel Sig. ( 2- tailed ) Keterangan 
Pre Eksperimen 1 skor 15 0.978 > 0.05 Normal 
Post Ekspserimen 1 skor 15 0.994 > 0.05 Normal 
Pre Eksperimen 2  skor 21 0.704 > 0.05 Normal 
Post Eksperimen 2  skor 21 0.996 > 0.05 Normal 

 

Berdasarkan pada tabel 2, nampak bahwa ke empat kelompok dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa semua datanya berdistribusi normal atau 

bahwa beberapa sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang sama       
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( populasi data berdistribusi normal ) dengan demikian uji parametrik dapat 

dilanjutkan. 

4.1.2.2  Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas dalam penelitian ini dengan menggunakan Chi-Square 

Test dan dengan ketentuan : jika nilai signifikansi > 0.05 berarti homogen, 

sedang jika nilai signifikansi < 0.05 berarti tidak homogen. Adapun  dari 

perhitungan  diperoleh hasil  pada tabel 3  berikut ini :  

Tabel 3 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Homogenitas 

 
Variabel Signifikansi Keterangan 

Post Eksperimen 1  skor 15 0.999 > 0.05 Homogen 
Post Eksperimen 2 skor 21 1.000 > 0.05 Homogen 

 

  Dari tabel 3 tersebut diatas nampak bahwa semua data dari kelompok  

penelitian yang ada menunjukkan nilai signifikansi > 0.05, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan data dari semua kelompok 

penelitian tersebut adalah Homogen atau bahwa sampel-sampel tersebut 

mempunyai varians yang sama. Berarti uji parametrik dapat dilanjutkan. 

 

4.1.3    Uji Hipotesis 

  Uji hipotesis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguji 

perbedaan mean dari satu kelompok dengan kelompok yang lain atau dari 

mean sebelum dengan mean sesudah latihan. Adapun hipotesis yang akan 

diuji adalah : 
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4.1.3.1 Pengaruh  Latihan Bulutangkis Menggunakan Skor 15 terhadap Peningkatan 

VO2 Maks. 

Uji hipotesis ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh latihan 

bulutangkis menggunakan skor 15 terhadap peningkatan VO2 Maks., dengan 

ketentuan :  jika nilai t hitung   > nilai t tabel  atau jika nilai signifikansi < 0.05 

maka H0 ditolak dan H1 diterima. Atau Jika nilai t hitung < t tabel atau jika nilai 

signifikansi > 0.05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.  Berdasarkan ketentuan 

diatas dan didasarkan pada perhitungan diperoleh hasil seperti tabel 4  berikut 

ini :                                   

Tabel : 4 
Rangkuman Hasil Uji Paired Sample T Test  

 Pre test dan post test Kelompok skor 15  
Variabel t hitung / t tabel Sig. Keterangan 

Pre 15 – Post 15 -7.279 > 2.262 0.000 < 0.05 H0 ditolak H1diterima 
 

Berdasarkan pada tabel 4 dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa 

pengaruh hasil latihan bulutangkis dengan menggunakan skor 15 antara 

kelompok sebelum latihan dan kelompok sesudah latihan terhadap 

peningkatan VO2 Maks. Dari hasil perhitungan diperoleh t hitung > t tabel ialah 

sebesar – 7.279 > 2.262 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 berarti H0 

yang berbunyi : Bahwa “ Tidak ada pengaruh hasil latihan bulutangkis 

menggunakan skor 15 antara sebelum latihan dan sesudah latihan terhadap 

peningkatan VO2 Maks” adalah ditolak, dan H1 yang berbunyi bahwa : “Ada 

pengaruh hasil latihan bulutangkis menggunakan game skor 15 antara 

sebelum latihan dan sesudah latihan terhadap peningkatan VO2 Maks” adalah 
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diterima. Kesimpulannya adalah bahwa “Ada pengaruh hasil latihan 

bulutangkis menggunakan game skor 15 antara sebelum latihan dan sesudah 

latihan terhadap peningkatan VO2 Maks”. 

4.2.3.1 Pengaruh hasil latihan Bulutangkis Menggunakan Skor 21 Antara sebelum 

dan sesudah terhadap Peningkatan VO2 Maks. 

Uji hipotesis ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh latihan 

bulutangkis menggunakan skor 21 terhadap peningkatan VO2 Maks., dengan 

ketentuan :  jika nilai t hitung   > nilai t tabel  atau jika nilai signifikansi < 0.05 

maka H0 ditolak dan H1 diterima. Atau Jika nilai t hitung < t tabel atau jika nilai 

signifikansi > 0.05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.  Berdasarkan ketentuan 

diatas dan didasarkan pada perhitungan diperoleh hasil seperti tabel 4  berikut 

ini :                                   

Tabel : 5 
Rangkuman Hasil Uji Paired Sample T Test  

 Pre test dan post test Kelompok skor 21  
Variabel t hitung / t tabel Sig. Keterangan 

Pre Eksper 21 – Post Eksper  21 - 5.638 > 2.262 0.000 < 0.05 H0 ditolak H1diterima 
 

Berdasarkan pada tabel 5 dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa 

pengaruh hasil latihan bulutangkis dengan menggunakan skor 21 antara 

sebelum latihan dan sesudah latihan terhadap peningkatan VO2 Maks. Dari 

hasil perhitungan diperoleh t hitung > t tabel ialah sebesar – 5.638 > 2.262 dan 

nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 berarti H0 yang berbunyi : Bahwa “ 

Tidak ada pengaruh hasil latihan bulutangkis menggunakan skor 21 antara 

sebelum latihan dan sesudah latihan terhadap peningkatan VO2 Maks” adalah 
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ditolak, dan H1 yang berbunyi bahwa : “Ada pengaruh hasil latihan 

bulutangkis menggunakan skor 21 antara sebelum latihan dan sesudah latihan 

terhadap peningkatan VO2 Maks” adalah diterima. Kesimpulannya adalah 

bahwa “Ada pengaruh hasil latihan bulutangkis menggunakan skor 21 antara 

sebelum latihan dan sesudah latihan terhadap peningkatan VO2 Maks”. 

4.2.3.2 Perbedaan pengaruh latihan penggunaan skor 15 dan skor 21 dan skor 15` 

lebih baik daripada skor 21 terhadap VO2 Max dalam permainan bulutangkis 

pada pemain putera di PB. Pendowo Semarang Tahun 2006  

Uji hipotesis ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan pengaruh latihan 

bulutangkis menggunakan skor 15 dan skor 21 peningkatan VO2 Maks., 

dengan ketentuan :  jika nilai t hitung   > nilai t tabel  atau jika nilai signifikansi < 

0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Atau Jika nilai t hitung < t tabel atau jika 

nilai signifikansi > 0.05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.  Berdasarkan 

ketentuan diatas dan didasarkan pada perhitungan diperoleh hasil seperti tabel 

6  berikut ini :                                   

Tabel : 6 
Rangkuman Hasil Uji Paired Sample T Test  

 Post test kelompok skor 15 dan post test Kelompok skor 21  
Variabel T hitung / t tabel Sig. Keterangan 

Post 15 –Post Eksper 21 4.630 > 2.262 0.001 < 0.05 H0 ditolak H1diterima 
 

Berdasarkan pada tabel 6 dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa 

perbedaan pengaruh hasil latihan bulutangkis antara menggunakan skor 15 

dan skor 21 terhadap peningkatan VO2 Maks. Dari hasil perhitungan diperoleh 

t hitung > t tabel ialah sebesar 4.630 > 2.262 dan nilai signifikansi sebesar 0.001 < 
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0.05 berarti H0 yang berbunyi : Bahwa “ Tidak ada perbedaan pengaruh hasil 

latihan bulutangkis antara menggunakan skor 15 dan skor 21 terhadap 

peningkatan VO2 Maks” adalah ditolak, dan H1 yang berbunyi bahwa : “Ada 

perbedaan pengaruh hasil latihan bulutangkis antara menggunakan skor 15 

dan skor 21 terhadap peningkatan VO2 Maks” adalah diterima. 

Kesimpulannya adalah bahwa “Ada pengaruh hasil latihan bulutangkis antara 

menggunakan  skor 15 dan  skor 21 terhadap peningkatan VO2 Maks”. 

Berdasarkan data pada hasil pengukuran dalam penelitian, bahwa hasil 

latihan menunjukan adanya perbedaan maka muncul pertanyaan baru ialah 

manakah yang lebih baik pengaruhnya antara latihan dengan skor 15 dengan   

skor 21. Dari hasil penelitian dan perhitungan bahwa kelompok yang 

menggunakan skor 15 lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang 

menggunakan skor 21 terlihat dari angka mean kelompok skor 15 lebih besar 

dari kelompok skor 21 ialah 44.250 > 41.140. Berdasarkan pada angka 

perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Latihan bulutangkis 

menggunakan skor 15 lebih baik dibandingkan dengan latihan menggunakan  

skor 21 dalam meningkatkan kemampuan VO2 Maks. Maka kesimpulan 

sebagai jawaban atas hipotesisi yang berbunyi, “Ada perbedaan pengaruh 

latihan penggunaan skor 15 dan skor 21 dan skor 15` lebih baik daripada skor 

21 terhadap VO2 Max dalam permainan bulutangkis pada pemain putera di 

PB. Pendowo Semarang Tahun 2006 “ adalah diterima. 
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4.3 Pembahasan  

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai hasil dari penelitian adalah : 

1. Ada pengaruh latihan bulutangkis menggunakan skor 15 terhadap VO2 Maks 

dalam permainan bulutangkis pada pemain putera di PB. Pendowo Semarang 

Tahun 2006 

2.  Ada pengaruh latihan bulutangkis menggunakan skor 21 terhadap VO2 Maks 

dalam permainan bulutangkis pada pemain putera di PB. Pendowo Semarang 

Tahun 2006 

3.  Ada perbedaan pengaruh latihan penggunaan skor 15 dan skor 21 terhadap 

VO2 Maks dalam permainan bulutangkis pada pemain putera di PB. Pendowo 

Semarang Tahun 2006 

4.  Bermain bulutangkis menggunakan skor 15 lebih baik daripada menggunakan  

skor 21 terhadap VO2 Maks dalam permainan bulu tangkis pada pemain 

putera di PB. Pendowo Semarang Tahun 2006  

Hasil tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : 

4.3.1 Faktor Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah atlet bulutangkis. Dengan demikian 

dapat diprediksikan bahwa dalam melakukan latihan baik yang menggunakan 

skor 15 maupun skor 21 akan berlatih sungguh-sungguh sebab bayangan akan 

prestasi selalu ada di benak mereka. Dengan melakukan latihan yang sunguh-

sunguh tersebut akan berpengaruh pada VO2 Maks. Oleh sebab itu ada 

pengaruh yang signifikan antara sebelum dan sesudah latihan terhadaop VO2 

Maks.  
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4.3.2 Faktor Program dan keteraturan latihan 

Dalam penelitian ini latihan diprogramkan tiga kali dalam seminggu 

selama 6 minggu. Latihan ini dilakukan secara teratur sehingga mempunyai 

dampak posisitf terhadap peningkatan kesegaran jasmani termasuk di 

dalamnya adalah VO2 Maks. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pengolahan data maka dapat ditarik sebuah kesimpulan 

sebagai berikut : 

5.1.1 Ada pengaruh latihan bulutangkis menggunakan skor 15 terhadap VO2 Maks 

dalam permainan bulutangkis pada pemain putera di PB. Pendowo Semarang 

Tahun 2006  

5.1.2 Ada pengaruh latihan bulutangkis menggunakan skor 21 terhadap VO2 Maks 

dalam permainan bulutangkis pada pemain putera di PB. Pendowo Semarang 

Tahun 2006  

5.1.3 Ada perbedaan pengaruh latihan penggunaan skor 15 dan skor 21 terhadap 

VO2 Maks dalam permainan bulutangkis pada pemain putera di PB. Pendowo 

Semarang Tahun 2006  

5.1.4 Bermain bulutangkis menggunakan skor 15 lebih baik daripada menggunakan  

skor 21 terhadap VO2 Maks dalam permainan bulu tangkis pada pemain 

putera di PB. Pendowo Semarang Tahun 2006  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan maka disarankan hal-hal sebabagi berikut : 

5.2.1 Bagi pelatih dan pemian PB Pendowo Semarang perlu penggunaan latihan 

dengan skor 15 untut menunjang skor 21.  

5.2.2 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut  
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Lampiran1
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Lampiran 2 
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Lampiran3



 

 

 

77

Lampiran 4 

 

 

 



 

 

 

78

Lampiran 5 
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Lampiran 6 
 

DATA HASIL TES AWAL PESERTA PENELITIAN BULUTANGKIS 
PEMAIN PUTERA PB PENDOWO SEMARANG TAHUN 2006 

 
NO NAMA NO TES HASIL 

LEVEL 
HASIL 

SHUTTLE 
VO2 MAX 

1 Andreas 1 3 7 25.4 
2 Herdy 2 6 6 35.0 
3 Jordan 3 5 4 31.0 
4 Satria 4 7 6 38.5 
5 Henry 5 6 7 35.0 
6 Dicky 6 8 2 40.5 
7 Andriyanto 7 5 4 31.0 
8 Zaenuri 8 8 6 41.8 
9 Rianbudi 9 7 6 38.5 
10 Rudy 10 7 8 39.2 
11 Riandika 11 8 8 42.4 
12 Inka 12 8 10 42.4 
13 Erwin 13 7 8 39.2 
14 Nico 14 8 6 41.8 
15 Edo 15 8 3 40.5 
16 Johan 16 8 10 42.4 
17 Olan 17 8 10 42.4 
18 Candra 18 9 8 45.2 
19 Ventry 19 9 7 45.2 
20 Sisdani 20 3 6 25.4 
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Lanjutan Lampiran 6 
 

RANKING HASIL TES AWAL PESERTA PENELITIAN BULUTANGKIS 
PEMAIN PUTERA PB PENDOWO SEMARANG TAHUN 2006 

 
NO NO 

TES  
NAMA  HASIL 

LEVEL 
HASIL 

SHUTTLE 
VO2 MAX 

1 18 Candra 9 8 45.2 
2 19 Ventry 9 7 45.2 
3 17 Olan 8 10 42.4 
4 16 Johan  8 10 42.4 
5 12 Inka 8 10 42.4 
6 11 Riandika 8 8 42.4 
7 14 Nico  8 6 41.8 
8 8 Zaenuri 8 6 41.8 
9 15 Edo 8 3 40.5 
10 6 Dicky  8 2 40.5 
11 13 Erwin 7 9 39.2 
12 10 Rudy 7 8 39.2 
13 9 Rianbudi 7 6 38.5 
14 4 Satria 7 6 38.5 
15 5 Henry 6 7 35.0 
16 2 Herdy 6 6 35.0 
17 3 Jordan 5 4 31.0 
18 7 Andreyanto 5 4 31.0 
19 1 Andreas 3 7 25.4 
20 20 Sisdani 3 6 25.4 
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Lanjutan Lampiran 6 
 

DATA MATCHING TES AWAL PESERTA PENELITIAN BULUTANGKIS 
PEMAIN PUTERA PB PENDOWO SEMARANG TAHUN 2006 

 
 
NO NO 

TES  
NAMA  HASIL 

LEVEL 
HASIL 

SHUTTLE 
VO2 

MAX 
RUMUS 
MATCH 

PSNG NO 
PSNG 

1 18 Candra 9 8 45.2 A A-B 18-19 
2 19 Ventry 9 7 45.2 B   
3 17 Olan 8 10 42.4 B A-B 16-17 
4 16 Johan  8 10 42.4 A   
5 12 Inka 8 10 42.4 A A-B 12-11 
6 11 Riandika 8 8 42.4 B   
7 14 Nico  8 6 41.8 B A-B 8-14 
8 8 Zaenuri 8 6 41.8 A   
9 15 Edo 8 3 40.5 A A-B 15-6 
10 6 Dicky  8 2 40.5 B   
11 13 Erwin 7 9 39.2 B A-B 10-13 
12 10 Rudy 7 8 39.2 A   
13 9 Rianbudi 7 6 38.5 A A-B 9-4 
14 4 Satria 7 6 38.5 B   
15 5 Henry 6 7 35.0 B A-B 2-5 
16 2 Herdy 6 6 35.0 A   
17 3 Jordan 5 4 31.0 A A-B 3-7 
18 7 Andreyanto 5 4 31.0 B   
19 1 Andreas 3 7 25.4 B A-B 20-1 
20 20 Sisdani 3 6 25.4 A   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

82

Lanjutan Lampiran 6 
 

HASIL PASANG ANAK COBA UNTUK KELOMPOK KONTROL DAN 
KELOMPOK   EKSPERIMEN  PESERTA   PENELITIAN                          

BULUTANGKIS PEMAIN PUTERA PB PENDOWO                                 
SEMARANG TAHUN 2006 

 
Kelompok Kontrol Kelompok Eksperimen 

No No 
Tes 

Nama Level Shuttle VO2 M No No 
tes 

Nama Level Shuttle VO2 M 

1 18 Candra 9 8 45.2 1 19 Ventry 9 7 45.2 
2 16 Johan 8 10 42.4 2 17 Olan 8 10 42.4 
3 12 Inka 8 10 42.4 3 11 Riandika 8 8 42.4 
4 8 Zaenuri 8 6 41.8 4 14 Nico 8 6 41.8 
5 15 Edo 8 3 40.5 5 6 Docky 8 2 40.5 
6 10 Rudy 7 8 396.2 6 13 Erwin 7 9 39.2 
7 9 Rianbudi 7 6 35.5 7 4 Satria 7 6 38.5 
8 2 Herdy 6 6 35.0 8 5 Henry 6 7 35.0 
9 3 Jordan 5 4 31.0 9 7 Andreyanto 5 4 31.0 
10 20 Sisdani 3 6 25.4 10 1 Andreas 3 7 25.4 

N = 10  N = 10  
Jumlah 381,4 Jumlah 381,4

Mean : 
10

4,381  = 38,14 
 

Mean : 
10
381  = 38,14 
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 Lanjutan Lampiran 6 
 

DATA HASIL TES AKHIR PESERTA PENELITIAN BULUTANGKIS 
PEMAIN PUTERA PB PENDOWO SEMARANG TAHUN 2006 

 
NO NAMA NO TES HASIL 

LEVEL 
HASIL 

SHUTTLE 
VO2 MAX 

1 Andreas 1 5 2 30.2 
2 Herdy 2 7 2 31.1 
3 Jordan 3 6 8 35.7 
4 Satria 4 7 10 39.9 
5 Henry 5 7 4 37.8 
6 Dicky 6 8 6 41.8 
7 Andriyanto 7 6 2 33.6 
8 Zaenuri 8 10 8 49.3 
9 Rianbudi 9 8 2 40.5 
10 Rudy 10 9 6 45.2 
11 Riandika 11 9 6 45.2 
12 Inka 12 10 11 50.2 
13 Erwin 13 8 4 41.1 
14 Nico 14 9 4 44.5 
15 Edo 15 9 6 45.2 
16 Johan 16 11 4 51.4 
17 Olan 17 10 8 49.3 
18 Candra 18 12 2 54.3 
19 Ventry 19 11 4 48.0 
20 Sisdani 20 6 2 33.6 
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Lanjutan Lampiran 6 
 

DATA HASIL TES AKHIR KELOMPOK KONTROL DAN KELOMPOK   
EKSPERIMEN  PESERTA  PENELITIAN  BULUTANGKIS PEMAIN          

PUTERA PB PENDOWO  SEMARANG TAHUN 2006 
 

No. 
Urut Nomor Pasangan  Kel Kontrol Kel Eksperimen 

1 18-19 54.3 48.0 
2 16-17 51.4 49.3 
3 12-11 50.2 45.2 
4 8-14 49.3 44.5 
5 15-6 45.2 41.8 
6 10-13 45.2 41.1 
7 9-4 40.5 39.9 
8 2-5 31.1 37.8 
9 3-7 35.7 33.6 
10 20-1 33.6 30.2 

        
  Jumlah 442,5 411,4 

  

Mean = 

10
5,442 - 44,25

Mean = 

10
5,411 = 41,15 
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Lampiran 7 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics 
  

N 
 

Minimum
 

Maximum
 

Mean 
 

Std. Deviation 
  Pre Kel Kontrol skor 15 10 25,4 45,2 38,140 6,0507 
  Pre Kel Eksper skor 21 10 25,4 45,2 38,140 6,0507 
  Post Kel Kontrol skor 15 10 33,6 54,3 44,250 7,1999 
  Post Kel Eksper skor 21 10 30,2 49,3 41,140 6,0652 
  Valid N (listwise) 10     

 

NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pre Kel 
Kontrol 
skor 15 

Pre Kel 
Eksp skor 

21 

Post Kel 
Kontrol 
skor 15 

Post Kel 
Eksper skor 

21 
  N  10 10 10 10 
  Normal Parameters Mean 84,70 84,70 90,00 88,80 
 Std. Deviation 5,559 4,644 5,164 4,566 
  Most Extreme Differences Absolute ,150 ,223 ,134 ,130 
 Positive ,150 ,160 ,123 ,130 
 Negative -,099 -,223 -,134 -,117 
  Kolmogorov-Smirnov Z  ,475 ,704 ,422 ,412 
  Asymp. Sig. (2-tailed)  ,978 ,704 ,994 ,996 

        a  Test distribution is Normal. 
        b  Calculated from data. 
 
NPar Tests 
Chi-Square Test 

Test Statistics 
 Pre Kel Kontrol 

skor 15 
Pre Kel Eksper 

skor 21 
Post Kel 

Kontrol skor 
15 

Post Kel Eksper 
skor 21 

  Chi-Square ,800 ,800 ,800 ,000 
  Df 8 8 8 9 
  Asymp. Sig. ,999 ,999 ,999 1,000 

  a    9 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 
is 1,1. 

  b   10 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 
is 1,0. 
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T-Test 
 

Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 Pre Kel Kontrol skor 15 38,140 10 6,0507 1,9134 
 Pre Kel Eksper skor 21 38,140 10 6,0507 1,9134 

Pair 2 Pre Kel Kontrol skor 15 38,140 10 6,0507 1,9134 
 Post Kel Kontrol skor 15 44,250 10 7,1999 2,2768 

Pair 3 Pre Kel Eksper skor 21 38,140 10 6,0507 1,9134 
 Post Kel Eksper skor 21 41,140 10 6,0652 1,9180 

Pair 4 Post Kel Kontrol skor 15 44,250 10 7,1999 2,2768 
 Post Kel Eksper skor 21 41,140 10 6,0652 1,9180 

            a  The correlation and t cannot be computed because the standard error of the difference is 0. 
 

Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 

Pair 2 Pre Kel Kontrol skor 15 & Post Kel Kontrol skor 15 10 ,934 ,000 
Pair 3 Pre Kel Eksper skor 21 & Post Kel Eksper skor 21 10 ,961 ,000 
Pair 4 Post Kel Kontrol skor 15 & Post Kel Eksper skor 21 10 ,963 ,000 

 

Paired Samples Test 
  Paired 

Difference
s 

    

  Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 

     Lower Upper 
Pair 2 Pre Kel Kontrol skor 15 

- Post Kel Kontrol skor 
15 

-6,110 2,6543 ,8394 -8,009 -4,211

Pair 3 Pre Kel Eksper skor 21 
- Post Kel Eksper skor 

21 

-3,000 1,6826 ,5321 -4,204 -1,796

Pair 4 Post Kel Kontrol skor 
15 - Post Kel Eksper 

skor 21 

3,110 2,1242 ,6717 1,590 4,630
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95% Confidence Interval of the 
Difference 

    

Lower Upper    
-8,009 -4,211 -7,279 9 ,000 
-4,204 -1,796 -5,638 9 ,000 
1,590 4,630 4,630 9 ,001 

 

 

 t df Sig. (2-tailed) 
    

Upper    
-4,211 -7,279 9 ,000 
-1,796 -5,638 9 ,000 
4,630 4,630 9 ,001 
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Lampiran 8 

Daftar Atlet PB Pendowo Semarang dan Prestsi Yang Diraih 
 

Tahun No. Nama Prestasi 
2000 1 Fentry Juara 3 Walikota Cup, Juara Porseni SMP, 

Juara 2 AKAMIGAS  Cepu 
 2 Romi Juara 2 Walikota Cup, Juara Poerseni SD 
 3 Weni Juara 1 Walikoya Cup, Juara Porseni SAD 
 4 Dexsa  
 5 Riyan  
 6 Oni  
 7 Hendriko  
 8 Irfan Juara Porseni SMP 
 9 Agnes Juara 2 Walikota Cup 
 10 Sari Juara 1 Walikota Cup 
 11 Candra Juara Porseni SD 

2001 1 Fentri Juara 2 Walikota Cup, juara POPDA SMP 
 2 Romi Juara 2 Walikota. Jaura usia dini Bigpro 
 3 Weni Juara 1 Walikota Cup, juara usia din Bigpro 
 4 Dexsa Juara 2 Walikota Cup 
 5 Riyan B Juara 3 Porseni SD 
 6 Oni  
 7 Hendriko Juara 1 Walikota Cup, Juara 1 Porseni SD 
 8 Irfan  
 9 Agnes Juara 1 Walikota Cup, Juara usia dini Bigpro 
 10 Sari Juara 2 Walikota Cup 
 11 Candra Juara 3 Walikota Cup 
 12 Dede  
 13 Riandika  
 14 Gifano  
 15 Oki  
 16 Yong Yong  

2002 1 Fentri Juara 1 Walikota Cup, Juara POPDA  SMA, 8 
besar kejurnas 

 2 Romi Juara 1 Walikota Cup, juara usia dini Bigpro, 
juara POPDA SMP 

 3 Weni Juara 1 Walikoya Cup, ( masuk pelatda ) 
 4 Dexsa Juara 2 Walikota Cup, Juara Porseni SD 
 5 Riyan B  
 6 Oni  
 7 Hendriko Juara 1 Walikota Cup, Juara 1 Porseni SD 
 8 Irfan Juara 3 Walikota Cup, juara POPDA SMA 
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 9 Agnes Juara 1 Walikota Cup, ( masuk Pelatda ) 
 10 Sari Juara 2 Walikjota Cup, ( masuk pelatda ) 
 11 Candra Juara 2 Walikota Cup, juara POPDA SMA 
 12 Dede  
 13 Riandika Juara 3 Walikota Cup 
 14 Gifano  
 15 Oki  
 16 Yong Yong  
 17 Marsela Juara 2 Walikota Cup 
 18 Inka  
2003 1 Fentri Juara 1 Walikota Cup, juara POPDA SMA, 

juara 1 Dunlop Open, juara Bigpro 
 2 Romi Juara 1 Walikota Cup. Juara usia dini Bigpro, 

juara POPDA SMP, juara 1 BM 77 
 3 Dexsa Juara 2 Walikota Cup, juara Porseni SD, jauar 

3 Dunlop Open, juara 2 Bigpro 
 4 Riyan B  
 5 Oni  
 6 Irfan Juara 2 Walikota Cup, juara 2 Dunlop Open 
 7 Candra Juara 2 Walikota Cup, juara POPDA SMA, 

16 b esar BM 77 
 8 Dede Juara 3 Walikota Cup, juara Dunlop Open, 

jauar Bigrpo 
 9 Riandika Juara 1 Walikota Cup, juara Dunlop Open, 

hjuara usia dini Nestle 
 10 Gifano  
 11 Oki Juara 3 Walikota Cup, 
 12 Yong Yong  
 13 Marsela Juara 1 Walijkota Cup, juara Dunlop Open, 

juara Bigpro, 8 bnesar BM 77 
 14 Inka Juara Porseni SD 
 15 Henry Juara 3 Walikota Cup 
 16 Nico Juara 3 Walikjota Cup 
 17 Teo  
 18 Tini  
 19 Titus  
 20 Herdi  
 21 Donny Juara 2 Walikota Cup, juara Dunlop Open 
 22 Wulan Juara 2 Walikota Cup. Juara Dunlop Open 
 23 Angga  
2004 1 Fentri Juara 1 Walikota Cup, juara POPDA SMA, 

juara 1 Dunlop Open, juara Infitasi, juara 
Porsimaptar 
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 2 Romi Juara 1 Walikota Cup, ( masuk Pelatda ) 
 3 Dexsa Juara 2 Walikota Cup, juara Porseni SD, juara 

3 Dunlop Open, juara 2 Bigpro, juara Infitasi 
 4 Riyan B Juara 3 Porseni SD, juara Infitasi 
 5 Oni  
 6 Irfan Juara 3 Walikota Cup, juara 3 Dunlop Open 
 7 Candra Juara 2 Walijkota Cup, juara POPDEA SMA, 

Juara Infitasi 
 8 Dede Juara 3 Walikota Cup, juara POPDA SMA, 

juara Infitasi 
 9 Riandika Juara 1 Walikota Cup, juara Dunlop Open, 

Juara usia dini Nestle, juara Infitasi 
 10 Gifano   
 11 Oki  
 12 Yong Yong Juara 3 Walikota Cup 
 13 Marswela Juara 1 Walikota Cup, juara Dunlop Open, 

juara Bigpro, 8 besar BM 77, juara Infitasi 
 14 Inka Juara Porseni SD, juara Dunlop Open, juara 

Infitasi 
 15 Henry Juara 2 Walikota Cup, juara Dunlop Open, 

juara Infitasi 
 16 Nico S Juara 1 Walikota Cup, juara Dunlop Open, 

juara Infitasi 
 17 Teo Juara 2 Walikota Cup 
 18 Tini Juara 3 Walikota Cup 
 19 Titus Juara 3 Walikota Cup 
 20 Herdy  
2005 1 Fentri Juara 1 Walikota Cup, Juara POPDA SMA, 

juara 1 Dunlop Open, juara Infitasi, Juara 
Popsimaptar 

 2 Romi Juara 1 Waluikota Cup ( masuk Peltda ) 
 3 Dexsa Juara 2 Walikotra Cup, juara Porsenu SD, 

juara 3 Dunlop Open, juara 2 Bigpro, juara 
Infitasi 

 4 Riyan B Juara 3 Porseni SD, juara Infitasi 
 5 Oni   
 6 Irfan Juara 3 Walijkota Cup, juara 3 Dunlop Open 
 7 Candra Juara 2 Walikota Cup, Juara POPDA 
 8 Dede Juara 3 Walikota Cup, Juara Dunlop Open, 

juara Infitasi 
 9 Riandika Juara 1 Walikoya Cup, jyuara Dunlop Open, 

juara Infitasi 
 10 Gifano  
 11 Oki Juara 3 Walikota Cup 
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 12 Yong Yong Juara 3 Walikota Cup 
 13 Marsela Juara 1 Walikota Cup, juara Dunlop Open, 

juara Infitasi, juara 1 Porseni SD 
 14 Inka Jyuara Infitasi 
 15 Henry Juara 3 Walikota Cup, juara usia dini, juara 

Infitasi 
 16 Nico S Juara 1 Walikota Cup, juara usia dini, juara 

Infitasi 
 17 Teo Juara 3 Walikota Cup, juara Infitas  
 18 Tini Juara 3 Walikota Cup 
 19 Titus  Juara 2 Walikota Cup 
 20 Herdy Juara 2 Walikota Cup 
 21 Donny Juara 1 Walikota Cup, juara Infitasi, juara 1 

PORDA 
 22 Wulan Juara 1 Walikota Cup, juara Infitasi, juara 1 

PORDA 
 23 Angga Juara Dunlop Open, juara usia dini, juara 

nfitasi 
 24 Andre Juara 3 Walikota Cup 
 25 Dicky  
 26 Olivia Juara 2 Walikota Cup 
 27 Hendri  
 28 Subastian Juara 1 Walikota Cup 
 29 Ernest Juara 2 Walikota Cup 
 30 Fani  
 31 Steven  
 32 Yohana  
 33 Yoga  
 34 Belinda  
 35 Ilham  
 36 Akbar  
 37 Tata  
 38 Dimas  
 39 Yuki  
 40 Ruben  
 41 Yoyo  
 42 Odi  
 43 Weni  
 44 Gabriela  
 45 Fedrik  
Sumber : Dokumentasi PB Pendowo Semarang 
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Lampiran 9 

Program Latihan 
 

No. Waktu Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 
1 Kamis, 

21 Setember 2006 Tes Awal 
2 Jum’at, 

22 September 2006 
.a.   Pendahuluan 

-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b. Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 15 

c. Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 

a    Pendahuluan 
-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b    Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 21 

c    Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 
3 Kamis,  

28 Setember 2006 
a.   Pendahuluan 

-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

d. Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 15 

e. Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 

a    Pendahuluan 
-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b    Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 21 

c    Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 
4 Jum’at, 

29 September 2006 
a.   Pendahuluan 

-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b. Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 15 

c. Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 

a    Pendahuluan 
-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b    Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 21 

c    Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 
5 Selasa, 

3 Oktober 2006 
a.   Pendahuluan 

-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

a    Pendahuluan 
-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 
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b. Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 15 

c. Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 

b    Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 21 

c    Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 
6 Kamis,  

5 Oktober 2006 
a.   Pendahuluan 

-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b. Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 15 

c. Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 

a    Pendahuluan 
-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b    Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 21 

c    Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 
7 Jum’at, 

6 Oktober 2006 
a.   Pendahuluan 

-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b. Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 15 

c. Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 

a    Pendahuluan 
-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b    Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 21 

c    Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 
8 Selasa, 

10 Oktober 2006 
a.   Pendahuluan 

-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b. Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 15 

c. Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 

a    Pendahuluan 
-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b    Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 21 

c    Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 
9 Kamis,  

12 Oktober 2006 
a.   Pendahuluan 

-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

a    Pendahuluan 
-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 
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b. Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 15 

c. Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 

b    Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 21 

c    Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 
10 Jum’at, 

13 Oktober 2006 
a.   Pendahuluan 

-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b. Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 15 

c. Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 

a    Pendahuluan 
-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b    Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 21 

c    Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 
11 Selasa, 

17 Oktober 2006 
a.   Pendahuluan 

-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b. Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 15 

c. Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 

a    Pendahuluan 
-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b    Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 21 

c    Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 
12 Kamis,  

19 Oktober 2006 
a.   Pendahuluan 

-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b. Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 15 

c. Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 

a    Pendahuluan 
-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b    Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 21 

c    Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 
13 Jum’at, 

20 Oktober 2006 
a.   Pendahuluan 

-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

a    Pendahuluan 
-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 
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b. Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 15 

c. Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 

b    Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 21 

c    Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 
14 Selasa, 

31 Oktober 2006 
a.   Pendahuluan 

-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b. Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 15 

c. Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

a    Pendahuluan 
-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b    Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 21 

c    Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 
15 Kamis,  

2 November 2006 
a.   Pendahuluan 

-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b. Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 15 

c. Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 

a    Pendahuluan 
-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b    Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 21 

c    Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 
16 Jum’at, 

3 November 2006 
a.   Pendahuluan 

-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b. Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 15 

c. Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 

a    Pendahuluan 
-Lari keliling lapangan 3 
  kali 
-Senam Penguliran 

b    Latihan Inti 
-Bermain Menggunakan 
  Skor 21 

c    Penutup 
-Pelemasan 
-Koreksi Kesalahan 

 
17 Kamis  

23 November 2006 Tes Akhir  
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Lampiran 10 
 

Contoh Blangko Multistage Fitness Test 
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Lampiran 11 
 

Contoh Blangko Pertandingan Bulutangkis Skor 15  
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Lampiran 12 
 

Contoh Blangko Pertandingan Bulutangkis Skor 21 
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Lampiran 13  
 

Petugas Penelitian 
 

No. Nama Jabatan Tugas 
1 Zanwar Al Murtadho Mahasiswa FIK Peneliti 
2 Drs. Hermawan PR, M.Pd. Dosen FIK Pelatih 
3 Doni W Mahasiswa FIK Asisten Pelatih 
4 Azis s.d.a Asisten Pelatih 
5 Agus Maria s.d.a Pembantu Peneliti 
6 Bambang Ratno s.d.a s.d.a 
7 Saiful R s.d.a s.d.a 
8 Hapri SW s.d.a s.d.a 
9 Heru s.d.a s.d.a 
10 Kiki W s.d.a s.d.a 
11 Aris P s.d.a s.d.a 
12 Rano D s.d.a s.d.a 
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Lampiran 14 

Dokumentasi Penelitian 

 

Gambar 1 : Persiapan Multistage Fitness Test 

 

Gambar 3 : Start Multistage Fitness Test 
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Gambar 3 : Lari Multistage Fitness Test 
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