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S A R I 
 

Gynanjar Shakti Nur Widodo ( 2008 ) : Pengaruh Minuman Suplemen 
“Pocari Sweat” Antara Sebelum dan Sesudah Minum Suplemen Terhadap 
Keterampilan Pukulan Smash Dalam Permainan Bulutangkis Pemain Putra PB. 
Sehat Semarang Tahun 2008. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Apakah 
ada perbedaan pengaruh minuman suplemen terhadap hasil keterampilan pukulan 
smash dalam permainan bulutangkis pemain putra PB Sehat Semarang Tahun 2008 ? 
Tujuan penelitian  adalah untuk mengetahui pengaruh minuman suplemen terhadap 
keterampilan pukulan smash dalam permainan bulutangkis pemain putra PB Sehat 
Semarang Tahun 2008. 

Metode penelitian ini adalah eksperimen dengan menggunakan rancangan 
“Pretest-postest group design “. Populasi yang digunakan adalah pemain bulutangkis 
putra PB Sehat Semarang yang berjumlah 5 orang, karena jumlah populasi sedikit 
maka semua populasi digunakan sebagai sampel, sehingga teknik sampling yang 
digunakan adalah total sampling. Setelah diperoleh sampel dilakukan tes awal yaitu 
tes keterampilan pukulan smash. Setelah melakukan tes awal sampel diberi minuman 
suplemen dan istirahat beberapa saat, kemudian melakukan post test dengan tes yang 
sama dengan pre 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 adalah 
bahwa uji beda antara tanpa suplemen dan pemberian suplemen diperoleh nilai t 
hitung sebesar – 0.167 dengan taraf signifikansi sebesar 0.876 dengan demikian 
hipotesis alternatif yang berbunyi : Ada pengaruh minuman suplemen terhadap 
keterampilan pukulan smash dalam permainan bulutangkis pemain putra PB Sehat 
Semarang Tahun 2008. ialah “ditolak”, yang berarti tidak ada pengaruh minuman 
suplemen terhadap keterampilan pukulan smash dalam permainan bulutangkis 
pemain putra PB Sehat Semarang Tahun 2008. 

Saran yang diberikan berdasarkan kesimpulan : 1) Bagi sampel yang adalah 
pemain putra bulutangkis PB Sehat Semarang agar menyadari bahwa permainan 
bulutangkis apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat menguras tenaga, 
maka dibutuhkan minuman suplemen untuk mengatasinya, 2) Bagi pelatih berkenan 
untuk mengkaji tentang pengaruh minuman suplemen terhadap keterampilan pukulan 
dalam permainan bulutangkis, 3) Kepada para peneliti dianjurkan untuk melakukan 
penelitian lanjutan dengan sampel pemain dari klub bulutangkis yang lain, dan 
mencoba penelitian dengan sampel yang lebih banyak dengan usia yang lebih 
dewasa.   
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas 

manusia Indonesia yang diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian, 

disiplin dan sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi yang dapat 

membangkitkan rasa kebanggaan nasional (GBHN Tap MPR No. II/MPR/1999). 

Olahraga  banyak dilakukan oleh masyarakat,  keberadaannya sekarang ini tidak 

lagi dipandang sebelah mata tetapi sudah menjadi bagian dari kegiatan 

masyarakat. Sebab aktivitas olahraga  sudah menjadi tren masyarakat baik orang 

tua, remaja maupun anak-anak. Karena olahraga mempunyai makna tidak hanya 

untuk kesehatan, tetapi lebih dari itu ialah juga sebagai sarana pendidikan bahkan 

prestasi.  

Seiring perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini khususnya di 

bidang keolahragaan telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Oleh karena 

itu perlu dilakukan beberapa upaya pembinaan dan pengembangan di bidang 

olahraga, dengan tujuan untuk mencapai prestasi yang optimal pada suatu 

kejuaraan baik di tingkat nasional maupun regional.  

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 
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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 ), dan teknik 

pukulan yang akan dijadikan variabel dalam penelitian ini adalah pukulan smash.  

Pukulan Smash adalah pukulan yang cepat, diarahkan ke bawah dengan 

kuat dan tajam unutk mengembalikan bola pendek yang diopuikul ke atas. Pukulan 

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

tetapi hatrus diatur tempo dan keseimbangan 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. 

Arti penting dari pukulan smash adalah pukulan ini hanya memberikan 

sedikit waktu pada lawan untuk bersiap-siap  atau mengembalikans 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 (TonyGrice,  2004 : 885 ). 

Faktor lain yang berpengaruh atas prestasi adalah tingkat kesegaran 

seseorang. Kesegaran bisa diperoleh dari latihan fisik secara teratur dan terprogram. 
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Istilah kesegaran jasmani yang berasal dari hasil seminar nasional kesegaran 

jasmani tanggal 16 Maret sampai dengan 20 Maret 1971 di Jakarta dengan 

pertimbangan bahwa istilah tersebut telah umum dipergunakan di Indonesia 

sebelum diselenggarakan seminar nasional. Banyak istilah yang diajukan untuk 

mengistilahkan kesegaran jasmani misalnya Samapta jasmani oleh POLRI, 

Kebugaran Jasmani menurut Soedijatmo Soemowerdojo, Kemampuan Jasmani 

oleh Radioputro yang kesemuanya adalah terjemahan dari istilah physical fitness. 

Menurut Lawren dan Ronald istilah physical fitness dapat disamakan dengan istilah 

organic fitness atau physiological fitness (Dumadi dkk, 1979 : 7). 

Menurut hasil seminar nasional dinyatakan bahwa seseorang yang 

memiliki kesegaran jasmani dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai 

kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaannya dengan efisien 

tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti ( Dumadi dkk, 1979 : 8 ). 

Kesegaran jasmani ada yang  berhubungan erat dengan kesehatan, ada 

pula yang berhubungan erat dengan ketrampilan atau skill. Kesegaran jasmani 

yang berhubungan dengan kesehatan meliputi : 1) Kesegaran cardiovasculer atau 

cardiovasculer fitness, 2) Kesegaran kekuatan otot atau Strenght Fitness,             

3) Kesegaran Keseimbangan tubuh atau Body Composition atau Body Weight 

Fitness, 4) Kesegaran Kelentukan atau Fleksibility Fitness. Sedangkan kesegaran 

jasmani yang berhubungan dengan keterampilan atau skill meliputi :                     

1) Koordinasi atau Coordination, 2) Daya Tahan atau Endurance, 3) Kecepatan 

atau Speed, 4) Kelincahan atau Agility, 5) Daya Ledak atau Power ( M. Sajoto, 

1995 : 9 ). 
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Kesegaran juga dapat diperoleh dengan minum sejenis minuman 

suplemen yang mengandung vitamin atau nutrisi tertentu yang bisa menyebabkan 

badan segar dan meningkatkan daya tahan. Hal ini banyak dipercaya oleh para 

atlet dan pembina olahraga terbukti dengan banyaknya  para pembina dan pelatih 

olahraga memberikan minuman suplemen kepada para atletnya pada saat-saat 

istirahat dalam melakukan aktivitas olahraga. Hal tersebut sering dilakukan oleh 

para atlet pada saat pertandingan misalnya bola voli dan sepakbola, dengan 

maksud menambah daya tahan sehingga bisa bermain dalam waktu yang cukup 

lama dan kekuatan yang tidak menurun.  Masalahnya adalah apakah minuman 

suplemen ini bisa meningkatkan daya tahan dalam permainan bulutangkis 

sehingga kemampuan bermain yang relatif lama dapat dicapai menupakan kajian 

menarik untuk diteliti. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menyusun suatu 

penelitian dengan judul, “ PENGARUH MINUMAN SUPLEMEN “ POCARI 

SWEAT” ANTARA SEBELUM DAN SESUDAH MINUM SUPLEMEN 

TERHADAP  KETERAMPILAN PUKULAN SMASH DALAM PERMAINAN 

BULUTANGKIS PEMAIN PUTRA  PB.SEHAT SEMARANG TAHUN 2008 ”. 

Adapun secara garis besar alasan pemilihan judul dalam penelitian ini  

adalah : 

1.1.1 Daya tahan sangat  diperlukan olah para atlet termasuk pemain bulutangkis 

guna menunjang prestasi 

1.1.2 Peningkatan daya tahan bisa dilakukan dengan sistem minum minuman 

suplemen 
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1.1.3 Sepengetahuan penulis belum pernah ada penelitian dengan judul seperti 

tersebut dimuka di FIK UNNES 

 

1.2 Permasalahan 

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah : “Apakah ada 

perbedaan pengaruh antara sebelum dan sesudah minum minuman suplemen 

“Pocari Sweat” terhadap hasil keterampilan pukulan smash  dalam permainan 

bulutangkis pemain putra PB Sehat Semarang Tahun 2008 ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara sebelum 

dan sesudah minum minuman suplemen “Pocari Sweat” terhadap  keterampilan  

pukulan  smash  dalam  permainan bulutangkis pemain putra PB Sehat Semarang 

Tahun 2008. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Agar tidak ada kekeliruan persepsi dalam memahami arti judul maka  

perlu ada penjelasan dalam bentuk penegasan istilah sebagai berikut : 

1.4.1 Pengaruh.  

Pengaruh adalah daya yang  timbul dari suatu atau orang yang 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang (Depdikbud, 1994 : 

664 ). Pengaruh menurut Poerwadarminto (1989:71) adalah : “Daya yang  

ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda)”. Pengaruh yang dimaksud dalam 
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penelitian ini adalah pengaruh yang timbul akibat minum minuman suplemen 

terhadap kemampuan bermain bulutangkis. 

1.4.2 Minuman Suplemen 

Suplemen ( Supplement) dalam bahasa Indoneasia berati tambahan 

( Echols, 1975 : 569) Dalam penelitian ini yang dimaksud minuman 

suplemen adalah minuman tambahan, bukan minuman pemuas haus, yang 

mengandung vitamin atau nutrisi tertentu yang diminum dengan maksud 

menambah tenaga atau meningkatkan daya tahan tubuh. 

1.4.3 Keterampilan.  

Keterampilan adalah adanya akibat ( pengaruhnya, kesannya ), 

keberhasilan atau usaha dan tindakan ( Depdikbud, 1989 : 118  ). Dalam 

penelitian ini yang dimaksud dengan keterampilan adalah keberhasilan 

pemain melakukan beberapa pukulan seperti servis, lob, drop, dan smash.  

1.4.4 Pukulan Smash 

Dalam bulutangkis ada bermacam-macam jenis pukukan yang sering 

digunakan, salah satunya adalah pukulan smash.  Pukulan smash adalah suatu 

pukulan yang keras dan curam kebawah mengarah kebidang lapangan pihak 

 lawan ( Tohar, 1992 : 57 ) 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti melalui 

pengamatan lapangan tentang pengaruh minuman suplemen terhadap 

keterampilan pukulan dalam permainan bulutangkis. Dalam hal ini minuman 

suplemen yang digunakan adalah “Pocari Sweat”  
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1.5.2 Memberikan pengetahuan dan masukan bagi pelatih atau pemain sendiri 

tentang pengaruh minuman suplemen “Pocari Sweat” terhadap keterampilan 

pukulan dalam permainan bulutangkis.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS  

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Sejarah Permainan Bulutangkis 

Ada pendapat  permainan bulutangkis terdapat di beberapa negara yang 

berbeda sejak  berpuluh tahun yang lalu.  Diperkirakan permainan ini sudah ada 

sejak abad 12 di Inggris. Juga ada bukti bahwa di Polandia permainan ini sudah ada 

pada abad ke 17. Di India permainan ini  dimainkan di Poona sehingga terkenal 

dengan nama Poona sampai tahun 1870. Belum dapat dipastikan apakah olahraga 

ini dibawa ke India oleh tentara Inggris atau sebaliknya permainan ini dibawa dari 

India ke Inggris. Nama Badminton untuk bulutangkis berasal dari kota Badminton 

tempat kediaman Duke of Beaufort. 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 ke seluruh dunia. Persatuan bulutangkis 

Irlandia didirikan tahun 1889 dan mengadakan kejuaraan yang pertama tahun 1902, 

dan tahun 1903 mengadakan pertandingan 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 
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Skotlandia. The Badminton Gazette merupakan jurnal resmi dari perkumpulan 

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

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 

Bulutangkis Kanada didirikan pertama kali tahun 1931 dan perkumpulan 

Bulutangkis Amerika Serikat didirikan pada tahun 1936. IBF ( International 

Badminton Federation) didirikan tahun 1934 dan diusulkan agar membantu 

digalakkannya 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, 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 

pertama 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, 

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 yang akan diperebutkan oleh 
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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, 1986 : 5 ). 

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

Thailand, Malaysia, dan Indonesia merupakan negara-negara raksasa di cabang 

bulutangkis pada era abad duapuluhan  sebelum dominasi negara-negara tersebut 

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

 

2.1.2 Pengertian Permainan Bulutangkis 

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. Untuk itu dalam permainan bulutangkis 

ada tata peraturan tersendiri. 

 

2.1.2.1 Perlengkapan permainan bulutangkis adalah : 

2.1.2.1.1 Raket.  

Raket dipergunakan sebagai pemukul bola.  Panjang raket sekitar inchi 

beratnya antara 3¾ sampai 5½ ons ( Poole, James, 1986 : 6 ). 
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Gambar : 1 
Raket   

( Tony Grice, 2004 : 10 ) 
 
 

2.1.2.1.2 Net atau jaring. 

Net  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).  

2.1.2.1.3 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 ). 

2.1.2.1.4 Lapangan. 

Lapangan  yang rata dengan ukuran panjang 13,40 meter atau 44 feet dan 

lebar 6,10 meter atau 20 feet   ( Tohar, 1992 : 27 ) .  
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Gambar :  2 
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. 

2.1.2.2 Peraturan Permainan 

Peraturan permainan bulu tangkis mengatur secara umum hal-hal tentang 

dan mengenai bulu tangkis. Beberapa hal yang diatur dalam permainan bulutangkis 



 13

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

2.1.2.2.1 Cara perhitungan angka 

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 

permainan dalam game tersebut. Pada sistem ini pemain harus berkonsentrasi 

penuh untuk bertanding karena setiap kesalahan akan memberikan angka untuk 

lawan. Pemain tidak boleh melakukan kesalahan sendiri karena akan merugikan 

sendiri.  

Cara mendapatkan angka adalah siapa yang bisa mematikan permainan 

lawan dialah yang mendapatkan angka dan sekaligus menjadi pemegang servis 

selanjutnya. Dengan cara setiap bola mati mendapatkan angka apabila keadaan 

pemain sama-sama kuat maka yang terjadi adalah kejar-kejaran angka dan 

kemungkinan berakhir deuce. 

Seorang pemain akan memenangkan rally dan mendapatkan angka  pada 

saat melakukan servis jika lawan : 1) Gagal mengembalikan bola ( shuttle ) hingga 
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keluar garis yang sah, 2) Memukul bola ( shuttle ) hingga keluar dari garis batas 

lapangan dalam, 3) Memukul bola ( shuttle ) hingga menyangkut net, 4) Memukul 

bola ( shuttle ) dua kali atau pada saat mengembalikan bola ( shuttle ), 5) 

Menyentuh net dengan tubuh atau raket saat bermain, 6) Membiarkan bola 

( shuttle ) menyentuh lantai dibagian dalam lapangan,  7) Dengan sengaja 

membawa atau menyangkutkan bola ( shuttle ) pada net,  8) Melakukan apa saja 

untuk menghalangi atau ikut campur dengan pengembalian bola ( shuttle ) anda, 9) 

Melanggar batas di bawah net dengan kaki, tubuh atau reket,  10) Mengulurkan 

tangan di atas net untuk memukul bola ( shuttle ) yang dikembalikan, 11) 

Menyentuh bola ( shuttle ) dengan apa saja selain dengan raket, 12) Gagal menjaga 

kedua kaki agar tetap berada dilantai saat melakukan servis atau menerima servis 

( Bola, 2006 ).  

2.1.2.2.2 Perpindahan tempat  

Perpindahan tempat dilakukan setelah game pertama selesai, atau sebelum 

dimulainya game ketiga apabila terjadi penambahan game. Penambahan game 

terjadi apabila masing-masing pemain berhasil memenangkan satu game. Apabila 

terjadi penambahan game perpindahan tempat terjadi apabila salah seorang pemain 

berhasil lebih dulu mengumpulkan angka 11.  

2.1.2.2.3 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 
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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 

4) Raket pelaku servis harus memukul gabus shuttle 

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

shuttle 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 ).  

2.1.2.2.4 Fault :  

1) Fault terjadi bila suatu servis tidak benar.  

2) Bila dalam permainan fault terjadi bila shuttle : mendarat di luar batasan 

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

atau dinding samping, menyentuh orang atau 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 tidak berada di sisi lapangan pemukul. Bila pada waktu shuttle dalam 

permainan menyentuh net atau penyangganya dengan raket orang atau pakaian, 

melanggar lapangan lawan di atas net dengan raket atau orang, melanggar 
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lapangan lawan di bawah net dengan raket atau orang yang mengakibatkan 

pemain  lawan terganggu. Mengganggu lawan yaitu dengan menghalangi lawan 

untuk memukul secara legal dimana shuttle 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 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 seorang pemain bersalah secara menyolok berulang atau secara terus 

menerus.  

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

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

2.1.2.2.5 Let : 

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 di fault pada waktu yang 

bersamaan 

5) Bila pelaku servis melakukan servis sebelum penerima servis siap 
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6) Bila dalam suatu permainan shuttle terdisintegrasi dan gabus secara total terpisah 

dari sisa shuttle 

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

putusan 

8) Karena kesalahan kotak servis 

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

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

 

2.1.3 Teknik Dasar Permainan Bulutangkis 

Ada bermacam-macam teknik dasar yang harus dikuasai oleh para pemain 

sebelum mereka benar-benar menjadi seorang pemain. Teknik-teknik dasar 

tersebut antara lain : 1) Pegangan Raket ( Grip ), 2) Footwork, 3) Sikap dan posisi, 

4) Servis, 5) Pengembalian servis, 6) Underhand, 7) Overhead,                    8) 

Smash,  9) Dropshot, 10) Netting, 11) Return Smash, 12) Backhand Overhead, 13) 

Drive, 14) Stroke, dan 15 ) Dasar-dasar latihan fisik ( PBSI, 2000 : 10 – 53 ). 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, ialah untuk mengetahui pengaruh 

minuman suplemen terhadap keterampilan pukulan smash dalam permainan 

bulutangkis, maka dalam pembahasan teknik dasar bulutangkis akan lebih banyak 

dibahas tentang keterampilan pukulan smash. 

2.1.3.1 Pegangan Raket.  

Pegangan raket harus fleksibel dan memberikan gerakan yang mendukung 

pada pergelangan tangan. Caranya adalah menyelipkan raket di telapak tangan 

seakan-akan sedang bersalaman dengan raket tersebut. Jari telunjuk tangan kanan 

sedikit terpisah dari jari lainnya sehingga memberikan efek seolah-olah sedang  
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memegang pelatuk pada pistol. 

 

 

Gambar : 3 
Cara Memegang Raket 

( Tony Grice, 2004 : 11 ) 
 

Jika raket sejajar dengan lantai berarti raket telah dipegang dengan benar. 

Grip ini hampir sama dengan grip forehand estern pada tenis. Untuk backhand 

satu-satunya perubahan adalah ibu jari mengarah luas ke atas dan menurun pada 

bagian atas sudut kiri dari pegangan raket bukannya dibelitkan pada pegangan 

tersebut ( Tony Grice,  2004 : 10 ). 

 

2.1.3.2 Cara memukul Bola ( shuttle ). 

Dalam bulutangkis ada bermacam-macam jenis pukukan yang sering 

digunakan, jenis-jenis pukulan tersebut adalah:  

2.1.3.2.1 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 
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bagian pegangan raket sebelum memukul shuttle. Ada tiga macam jenis servis yang 

biasa dilakukan oleh pemain bulutangkis ialah servis panjang, servis pendek, dan 

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 ).  

Servis pendek dilakukan rendah adalah paling sering digunakan dalam 

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

pada partai tunggal. 

 

 

Gambar : 4 
Servis Panjang  ( Tony Grice, 2004 : 26 ) 

 
 

Servis ini dapat dilakukan baik dengan forehand ataupun dengan backhand. 

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

membuat lawan hanya memiliki sedikit waktu untuk bertindak ( Tony Grice, 2004 : 

25 ). Servis tanggung sebenarnya hanya variasi saja dari servis pendek.  
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Gambar : 5 
Servis Pendek ForeHand 
( Tony Grice, 2004 : 27 ) 

 

 

Gambar : 6 
Servis Pendek BackHand 
( Tony Grice, 2004 : 28 ) 

 
 

2.1.3.2.2 Pukulan Overhead : Forehand 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 ). 
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Gambar : 7 
Forehand Overhead 

( Tony Grice, 2004 : 43 ) 
 

Backhand dilakukan dengan gerakan mengulurkan tangan yang dominan 

sepenuhnya ke arah atas dari sudut backhand lapangan dan merupakan kebalikan 

dari pukulan forehand. 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 pergelangan 

tangan dapat lurus secara alami dengan raket yang terus mengikuti arah 

pengembalian bola.  

Menurut  Tony Grice ( 2004 : 41 ), 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 pukulan apa yang dilakukan dan  
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kemana larinya shuttle  

  

 

Gambar : 8 
Backhand Overhead 

( Tony Grice, 2004 : 45 ) 
 

2.1.3.2.3 Pukulan Clear : Tinggi dan Panjang 

Pukuan Clear biasanya 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.  

 

Gambar : 9 
Pukulan Clear Forehand 
( Tony Grice, 2004 : 59  ) 
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Pukulan clear yang bersifat bertahan merupakan pengembalian yang tinggi 

yang hampir sama dengan pukulan lob. Clear dapat dilakukan dengan pukulan 

overhand atau underhand, baik dari sisi forehand ataupun backhand untuk 

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

juga merupakan kombinasi dari dropshot untuk membuat lawan bergerak jauh dan 

membuat lawan mempertahankan keempat sudut lapangannya. 

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.  

 

Gambar : 10 
Pukulan Clear Backhand 
( Tony Grice, 2004 : 60 ) 

 
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 pengembalian yang lemah. 
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Pukulan clear yang bersifat bertahan memiliki lintasan yang tinggi dan panjang 

( Tony Grice, 2004 : 41 ). 

2.1.3.2.4 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 ). 

 

a. Pukulan Drop Overhead                b. Pukulan Drop Underhead 
 

Gambar : 11 
Pukulan Drop Forehand  ( Tony Grice, 2004 : 73 ) 

 
Dalam suatu permainan, nilai dari pukulan drop adalah terletak pada 

kombinasi pukulan ini dengan pukulan  clear dalam arti kadang-kadang pukulan 
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drop kadang-kadang pukulan clear secara tidak beraturan, untuk membuat lawan 

sibuk dan memaksanya untuk mempertahankan seluruh lapangan.  

Untuk menjadikan pukulan ini efektif pukulan drop haruslah akurat agar 

lawan terpaksa menutupi bagian lapangannya seluas mungkin ( Tony Grice, 

2004:71). 

 

  

a. Pukulan Drop Overhead                 b. Pukulan Drop Underhead 
 

Gambar : 12 
Pukulan Drop Backhand   ( Tony Grice, 2004 : 74 ) 

 
 

2.1.3.2.5 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 keseimbangannya 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 
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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 : 13 
Pukulan Smash Forehand 
( Tony Grice, 2004 : 86 ) 

 
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.  

 

Gambar : 14 
Pukulan Smash Backhand 
( Tony Grice, 2004 : 88 ) 
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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 ). 

 
 

2.1.3.2.6 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. Gerakan memukul hampir bersama dengan gerakan 

memukul dari samping dan biasanya dilakukan dari bagian samping lapangan. 

Pukulan drive memberi kesempatan untuk melatih footwork karena 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 : 15 
Pukulan Drive Forehand 
( Tony Grice, 2004 : 99 ) 
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Drive adalah pukulan pengembalian yang aman dan konservatif yang akan 

memaksa lawan mengembalikan bola tinggi. Jika pukulan kurang keras, 

pengembalian bola lebih mirip dengan pukulan push ( mendorong bola ) atau drive 

dari bagian tengah lapangan (  Tony Grice,  2004 : 97 ). 

 

 

Gambar : 16 
Pukulan Drive Backhand 
( Tony Grice, 2004 :100 ) 

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 kearah atas ( Tony Grice, 2004 : 97 ). 

 

2.1.3.3 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 keterampilan tangan saja. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam teknik melangkah adalah : 1) Menentukan saat yang 
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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,1990 : 26 ).  Ada dua macam posisi kaki saat menanti datangnya bola : 

2.1.3.3.1 Apabila kita menanti bola dalam keadaan overhead dan pukulan datar 

dari bawah maka berat badan bertumpu pada kaki bagian depan dengan lutut 

dibengkokkan ke depan dan badanpun ditundukkan, posisi kedua kaki agak lebih 

lebar daripada 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,1990 : 26 ). 

2.1.3.3.2 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,1990 : 27 ). 

 

2.1.4 Kebutuhan Makanan dan Minuman Suplemen Atlet 

2.1.4.1 Kebutuhan Makanan  Atlet.  

Makanan diperlukan tubuh untuk sumber energi, pembangun sel-sel tubuh, 

komponen biokatalisator dan metabolisme. Proses metabolisme penyediaan energi 

dalam tubuh dibagi dua ialah :  metabolisme anaerobik dan aerobik. Penyediaan 

energi melalui metabolisme anaerobik berasal dari ATP, ATP Creatin phosphat 

dan glikolisis anaerobik dalam sitoplasma tanpa oksigen sedangkan melalui 
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metabolisme aerobik berasal dari pemecahan karbohidrat dan lemak dalam 

mitokondria yang dibutuhkan oksigen.  

Makanan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuh baik secara 

kwantitatif maupun secara kwalitatif. Kwantitatif artinya perbandingan jumlah 

karbohidrat, lemak dan protein yang dimakan harus disesuaikan dengan aktifitas 

seseorang. Pada orang normal dibutuhkan protein 1 gram/kilogram berat badan, 

sedangkan pada atlet dapat diberikan 10-15 persen dari total kalori. Untuk 

karbohidrat diberikan 55-60 persen, lemak diberikan 25-30 persen dari total kalori. 

Pada cabang olahraga aerobik dalam waktu yang lama seperti maraton, balap 

sepeda, pemberian porsi lemak harus diperhatikan. Pada awal program latihan 

olahraga yang memerlukan pembesaran otot, porsi protein dapat ditambahkan 

( Fox.EL, 1981 : 283 ).  

Kwalitatif artinya bahan-bahan harus selalu ada dalam makanan seperti 

karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air dan jumlahnya dapat 

diberikan lebih banyak apabila diperlukan. Misalnya vitamin A, vitamin C, vitamin 

E dan beberapa mineral seperti khromium mangaan, magnesium pada atlet harus 

ditambahkan lebih banyak. Sebab beberapa vitamin tersebut di atas dapat bertindak 

sebagai antioksidan atau anti radikal bebas. Bahan radikal bebas hampir selalu 

dihasilkan dalam metabolisme sel tubuh, apalagi pada atlet metabolisme yang 

dipacu lebih besar, maka bahan radikal bebas akan dihasilkan lebih banyak. Bahan 

radikal bebas tersebut selain mengganggu metabolisme sel juga dapat merusak 

kehidupan sel itu sendiri (Ardle, Mc., Katch, WD, F.I., Katch, 1981 : 139-189 ). 

 Menurut Brittenham ( 1996: 3 ) bahwa pre dominan sistem energi pada 

sistem anaerobik dengan persentase 80% dan anaerobik 20%. Energi kita berasal 
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dari makanan yang kita makan kemudian dipecah menjadi senyawa kimia yang 

disebut adenosine triphosphate atau ATP. Sel-sel otot menggunakan molekul ATP 

ini sebagai sumber langsung dan utama untuk melakukan kegiatan otot. Menurut 

Bompa ( 1983 : 22 ) bahwa energi adalah kebutuhan prasyarat untuk melaksanakan 

kerja fisik selama latihan. Energi diperoleh dari makanan yang kita makan 

kemudian dipecah dalam senyawa yang disebut ATP. Energi dibutuhkan untuk 

kontraksi otot yaitu dengan jalan melepaskan energi tinggi ATP menjadi ADP + P 

atau adenosine diphosphate + phospate ( Fox, 1981 : 324 ). Jumlah ATP yang 

disimpan di dalam sel otot adalah terbatas bagaimana ATP harus disediakan untuk 

kelangsungan aktivitas fisik. ATP dapat disediakan melalui tiga sistem energi 

dimana satu sistem yang dipakai bergantung dari macam aktivitas fisiknya. Tiga 

sistem tersebut adalah sistem ATP-PC, sistem asam laktat, dan sistem oksigen. 

Sistem ATP-PC dan sistem asam laktat disebut sistem anaerobik sebab simpanan 

ATP diisi ulang dalam keadaan tidak ada oksigen. Sedangkan sistem oksigen 

disebut aerobik sebab ATP hanya dalam keadaan ada oksigen. Ketika simpanan 

ATP dalam otot jumlahnya sudah sangat kecil energi dipecah ketika satu aktivitas 

fisik dimulai.  

Pada waktu ini, phosphocreatine atau PC yang juga disimpan didalam sel 

otot dipecah menjadi creatine atau C dan Phosphate atau P. Proses pelepasan 

energi ini digunakan untuk pemebentukan kembali ADP + P menjadi ATP dan 

selanjutnya dapat membentuk sekali lagi menjadi ADP + P sebab melepaskan 

energi juga membutuhkan kontraksi otot. Lagi pula energi ini harus dapat 

digunakan untuk pembentukan kembali ADP + P menjadi ATP. Simpanan PC 

jumlahnya terbatas didalam sel otot, energi dapat disediakan oleh sistem ini untuk 
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sekitar 8 sampai 10 detik. Sistem ini merupakan sumber energi untuk aktivitas 

sangat cepat dan tiba-tiba. Energi yang berasal dari sistem ATP-PC dan setelah 

berlangsung 8 sampai 10 detik berubah menjadi sistem asam laktat. Sistem asam 

laktat memecah glycogen yang disimpan di dalam sel otot dan hati. Sistem ini lebih 

baik dari pada sistem PC energi dilepas untuk membentuk kembali ATP dari 

ADP+P. Hanya dalam keadaan tidak ada oksigen asam laktat dibentuk. Ketika 

intensitas kerja berlanjut untuk periode waktu yang lebih lama maka jumlah asam 

laktat menumpuk dalam otot dan menyebabkan kelelahan dan dengan kejadian ini 

maka aktivitas fisik harus dihentikan. Sistem aerobik membutuhkan kurang lebih 2 

menit untuk memproduksi energi untuk membentuk kembali ATP dari ADP + P.  

Kecepatan jantung dan pernafasan harus dapat mencukupi kebutuhan akan 

jumlah oksigen dalam sel otot agar glycogen dapat dipecah dalam keadaan ada 

oksigen. Meskipun glycogen sebagai sumber energi yang digunakan untuk 

membentuk kembali ATP pada kedua sistem yaitu sistem asam laktat dan sistem 

aerobik, pada akhirnya glycogen dipecah dalam keadaan ada oksigen dan 

selanjutnya menghasilkan sedikit atau tidak ada sama sekali asam laktat sehingga 

memungkinkan atlet untuk melanjutkan latihan lebih lama. Sistem aerobik adalah 

sumber energi utama untuk kegiatan yang memiliki jangka waktu antara 2  sampai 

3 jam. Kerja selama 2 sampai 3 jam dapat dihasilkan dengan penguraian lemak dan 

protein untuk mengisi ulang simpanan ATP seperti simpanan glycogen tubuh selain 

dipecah.  

Pada waktu ini pemecah glycogen, lemak maupun protein menghasilkan 

karbondioksida dan air dan kedua produk tersebut dikeluarkan oleh tubuh melalui 

pernafasan dan keringat. Kecepatan dimana ATP dapat diisi ulang oleh atlet 
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terbatas oleh kapasitas aerobiknya atau kecepatan maksimumnya untuk 

mengkonsumsi oksigen ( Fox, 1981 : 325 ). 

 

2.1.4.2 Minuman Suplemen  

Berkenaan  dengan  exercise   belum   jelas  bahwa    seberapa  banyak 

kebutuhan akan vitamin dan mineral selama periode untuk meningkatkan aktivitas 

fisik. Satu pengecualian mungkin kebutuhan akan zat besi yang ditemukan pada sel 

darah merah yang bertanggung jawab membawa oksigen didalam darah. Kadar zat 

besi didalam darah wanita dapat ditemukan menurun secara signifikan sesudah 

latihan olahraga berat. Jadi atlet wanita khususnya mereka yang mengalami 

menstruasi kehilangan darah banyak, mungkin diharapkan untuk menambah dalam 

dietnya dengan mengkonsumsi supplement  zat besi ekstra. Tetapi harap 

diperhatikan bahwa pemenuhan zat besi yang melebihi kebutuhan dapat 

menimbulkan toxic, oleh karena  itu jika atlet untuk memenuhi kebutuhan akan 

supplement berkonsultasi dokter. 

Penggunaan suplemen vitamin dan mineral pada atlet pada umumnya 

baik, dapat dilaporkan bahwa 85% atlet Olympiade menggunakan suplemen 

vitamin dan mineral. Dari sekian atlet yang menggunakan suplemen ada beberapa 

yang menunjukkan peningkatan prestasi,  dari fakta ilmiah tidak sedikit yang 

mendukung pernyataan tersebut. Seseorang dianjurkan menggunakan suplemen 

vitamin dan mineral untuk atlet yang biasanya melakukan sesuatu berdasarkan teori  

value ekstra vitamin adalah dinyatakan fakta memenuhi  kebutuhan dasar vitamin 

ialah penting untuk kehidupan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penambahan sejumlah suplemen vitamin dan mineral dalam diet diatas kebutuhan 
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minimum sehari-hari tidak meningkatkan performance fisik. Lebih lanjut bahwa 

pemenuhan kebutuhan minimum sehari-hari dengan mudah terpenuhi melalui 

variasi dalam diet normal. 

Minuman suplemen paling tidak menyediakan kebutuhan-kebutuhan 

berkaitan dengan energi yang diperlukan. Jenis minuman suplemen yang 

dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah minuman isotonik yang dapat 

membantu menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang melalui keluarnya 

keringat pada waktu dan selama melakukan olahraga. Minuman ini akan dengan 

cepat meresap ke dalam tubuh karena osmolaritasnya yang baik dan terdiri dari 

elekrolit-elektrolit untuk membantu mengantikan cairan tubuh yang hilang. 

Menurut keterangan yang tertulis pada kemasan minuman “Pocari Sweat”, 

kandungan minuman suplemen tersebut meliputi : 

1. Konsentrasi elektroloit terdiri atas  
 

Kation mEq/Ç  Anion mEq/Ç 
Na+ 

 21  CL- 16 
K+  5  Sitrat3- 10 

Ca2+ 
 1  Laktat- 1 

Mg2+ 0.5    
  

2. Nilai Gizi yang terkandung adalah  
 

Energi Total % AKG 
Lemak Total 0g 0% 
Protein  0g 0% 
Karbohidrat Total 15 g 5% 
Natrium 100 mg 4% 
Vitamine C 2.20% 

( Sumber dari kemasan minuman suplemen “Pocari Sweat” ) 

Keterangan ini pantas dipercaya karena sebagai produsen minuman suplemen 

tentu tidak akan melakukan penipuan publik. Dengan demikian minuman suplemen 
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akan sangat membantu mengganti cairan yang hilang dalam dan selama melakukan 

aktivitas olahraga. 

 

2.1.5 Kondisi Fisik 

Kondisi fisik dalam olahraga di definisiksan sebagai kemampuan seorang 

olahragawan dalam melaksanakan kegiatan olahraga. (Remmy Muchtar,1992 :  

81 ). Lebih lanjut Remmy Muchtar menjelaskan tentang bahwa kondisi fisik  di 

bagi atas; (a) kondisi fisik umum, (b) kondisi fisik khusus, dalam kondisi fisik ini, 

atau kita pakai istilah yang lebih khusus physical fitness, mengandung berbagai 

unsur yang merupakan kualitas fisik atau pysical qualities yang menentukan dalam 

kegiatan olahraga pada umumnya.  Unsur-unsur tersebut terdiri atas: a) Speed atau 

kecepatan, b) Strength atau kekuatan, c) Endurance atau daya tahan,   d) Flexibility 

atau kelentukan, dan e) Agility atau kelincahan. Unsur-unsur tersebut diatas, 

merupakan kualitas fisik yang menentukan untuk pencapaian hasil dalam olahraga, 

oleh karena itu tidak dapat dilihat sebagai komponen yang terpisah-pisah. Menurut 

M. Sajoto (1995 : 11), bahwa dalam pembinaan olahraga perlu diketahui faktor-

faktor yang menentukan prestasi agar tercapai secara maksimal. Faktor-faktor 

tersebut meliputi : kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental. Dari beberapa faktor 

tersebut, faktor kondisi fisik merupakan salah satu penentu yang sangat penting 

untuk meningkatkan prestasi olahraga. Adapun faktor fisik meliputi beberapa 

komponen yaitu : kekuatan, kecepatan, daya tahan, tenaga, kelincahan, koordinasi, 

kelenturan, keseimbangan, ketepatan, daya kerja jantung dan paru-paru dan 

kesehatan untuk berolahraga. Lebih lanjut M.Sajoto (1995:16) menjelaskan bahwa 

setiap manusia mempunyai kemampuan fisik atau kondisi fisik yang berbeda. 
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Adapun kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang 

tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya, 

artinya bahwa di dalam usaha peningkatan kondisi fisik maka seluruh komponen 

tersebut harus dikembangkan, walaupun di sana-sini dilakukan dengan sistem 

prioritas sesuai keadaan atau status tiap komponen itu dan untuk keperluan apa 

keadaan atau status tiap komponen tersebut. Komponen kondisi fisik pada olahraga 

pada umumnya meliputi sepuluh komponen kondisi fisik, kesepuluh komponen 

kondisi fisik tersebut masing-masing adalah sebagai berikut:  

1. Strength atau kekuatan  adalah komponen kondisi kemampuan seseorang dalam 

mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. 

2. Endurance atau daya tahan. Dalam hal ini dikenal dua macam daya tahan, yaitu : 

1) Daya tahan umum (general endurance) adalah kemampuan seseorang dalam 

mempergunakan sistem jantung, paru-paru dan peredaran darahnya secara efektif 

dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan 

kontraksi sejumlah otot-otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup 

lama. 2) Daya tahan otot (muscle endurance) adalah kemampuan seseorang 

dalam mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus menerus dalam 

waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. 

3. Muscular Power atau daya ledak otot  adalah kemampuan seseorang 

mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu  yang 

sependek-pendeknya. 

4. Speed atau kecepatan  adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

yang berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat- 

singkatnya. 
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5. Flexibility atau daya lentur atau kelentukan  adalah efektifitas seseorang dalam 

menyesuaikan diri untuk segala aktifitas dengan penguluran tubuh yang luas. 

6. Coordination atau koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan 

bermacam-macam gerakan yang berbeda dan pola gerakan tunggal secara efektif. 

7. Balance atau keseimbangan  adalah kemampuan seseorang mengendalikan 

organ-organ syaraf otot. 

8. Accuracy atau ketetapan  adalah seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak 

bebas terhadap suatu sasaran. 

9. Reaction atau reaksi adalah kemampuan seseorang untuk bertindak secepatnya 

dalam menanggapi suatu rangsangan yang ditimbulkan lewat indra, syaraf atau 

feeling lainnya. 

10. Body Composition atau keseimbangan  adalah keadaan jumlah lemak dalam 

tubuh. 

Strength atau kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang yang 

berhubungan dengan kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima 

beban sewaktu bekerja. Dari kesemua komponen-komponen kondisi fisik menurut 

AP.Pandjaitan ( 1990 : 2 ) bahwa kekuatan, daya tahan, dan kecepatan merupakan 

faktor utama yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan berprestasi. 

Sedang menurut Harsono  ( 1998:177)  bahwa strength, power dan daya tahan otot 

atau endurance, ketiganya saling mempunyai hubungan, tetapi faktor yang 

dominan adalah strength. Dari pernyataan diatas jelas bahwa Strength tetap 

merupakan faktor fisik yang paling dasar atau basis daripada power dan daya tahan 

otot. Lebih lanjut dikatakan bahwa strength adalah kemampuan otot untuk 

membangkitkan tegangan terhadap sesuatu tahanan, dan kekuatan otot adalah 
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komponen yang sangat penting dari kemampuan fisik yang ada. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa kekuatan atau strength  sebagai komponen yang penting 

atau unsur dominan dari semua kondisi fisik yang ada didalam melakukan kegiatan.  

Untuk meningkatkan kondisi fisik  diperlukan latihan fisik yang terprogram 

dan teratur. Menurut Brooks ( 1984 : 67-114 ), dan menurut Hellenbrand ( 1973 : 

107-112 ) latihan fisik adalah memberikan stress fisik terhadap tubuh secara teratur, 

sistematik, berkesinambungan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan didalam melakukan kerja secara teratur. Menurut Astrand (1986:296-

383), latihan fisik yang teratur, sistematik dan berkesinambungan yang tertuang 

dalam suatu program latihan akan meningkatkan kemampuan fisik secara nyata, 

tetapi tidak demikian halnya jika latihan dilakukan secara tidak teratur. Oleh karena 

itu  dalam melakukan latihan fisik harus diperhatikan prinsip-prinsip dasar latihan. 

Gabbard ( 1987 : 245-246) mengatakan bahwa program latihan dapat mencapai 

optimal bila dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar latihan dan 

penerapannya dilakukan dengan hati-hati. Adapun prinsip-prinsip dasar latihan 

tersebut meliputi : 1) Prinsip beban berlebih : bahwa untuk mendapatkan efek 

latihan yang baik organ tubuh harus diberi beban melebihi beban aktivitas sehari-

hari. Beban diberikan bersifat individual, mendekati beban maksimal hingga beban 

maksimal (Fox, 1984: 284 ), prinsip ini dapat meningkatkan penampilan secara 

umum. 2) Prinsip beban bertambah atau the principle of progressive resistance : 

prinsip beban bertambah ini dilakukan dengan meningkatkan beban secara 

bertahap dalam suatu program latihan ialah dengan meningkatkan berat beban, set, 

repetisi, frekwensi dan lama latihan.  3) : Prinsip individual atau the Priciples of 

individuallity : pada prinsipnya karakteristik seseorang berbeda, baik secara fisik 
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maupun secara psychologis. Oleh karena itu target latihan disesuaikan dengan 

tingkat kemampuan jasmani seseorang, dengan tujuan yang akan dicapai dan 

lamanya latihan. 4)  Prinsip reversible atau The principles of reversibility : 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). 

 

2.1.6 Dasar Latihan Fisik Pemain Bulutangkis  

 Program dan aplikasi pelatihan fisik bulutangkis harus dirancang melalui 

tahapan sebagai berikut :  

2.1.6.1 Persiapan Fisik Umum  

Persiapan Fisik Umum bertujuan meningkatkan kemampuan kerja organ 

tubuh, sehingga memudahkan upaya pembinaan dan peningkatan semua aspek 

pelatihan ada tahap berikutnya.  

Program-program fisik umum yang biasa dilakukan untuk mempersiapkan 

pemain menurut buku ” Pedoman Praktis bermain Bulutangkis ” ( 2000, : 49 ) 

adalah : a) Program Latihan Lari, b) Program Latihan Senam, c) Program Latihan 

Loncat tali, d) Program Latihan Gabungan, e) Latihan Pemanasan dan 6) latihan 

Pendinginan 

 

2.1.6.2 Persiapan fisik khusus  

`Persiapan fisik Khusus bertujuan meningkatkan kemampuan fisik dan 

gerak yang lebih baik menuju pertandingan,  
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Program Pelatihan khusus meliputi : a) Latihan Daya Tahan ( Aerobik dan 

Anaerobik ), b) Latihan Kekuatan, c) Latihan Kecepatan, d) Latihan Kelenturan 

(PBSI, 2001: 50-51).Model-model latihannya meliputi : a) Latihan dengan Bola 

Medicin, b) Latihan Loncat Tali, c) Latihan Bayangan, d) Latihan Loncat 

Bangku/Gawang     ( PBSI, 2000 : 52-53 ). 

2.1.6.3 Peningkatan kemampuan kualitas gerak khusus pemain. 

Pada tahap ini pelatihan bertujuan untuk memahirkan gerakan kompleks 

dan harmonis yang dibutuhkan setiap pemain untuk menghadapi pertandingan 

( PBSI, 2000 : 47 ). 

 

2.1.7 Analisis Pengaruh Minuman Suplemen Terhadap Keterampilan 

Pukulan Smash Dalam Permainan Bulutangkis 

Untuk mengetahui seberapa keterampilan pukulan smash  dalam permainan 

bulutangkis, seorang pemain perlu dilakukan tes keterampilan. Tes tersebut 

menurut Tohar ( 1992 ) meliputi kemampuan pukulan servis yang terdiri atas  :     

1) Servis panjang dan servis pendek, tes ini digunakan untuk  mengukur 

kemampuan pukulan servis,  2) Pukulan lob, tes ini digunakan untuk  mengukur 

kemampuan pukulan melambung ke belakang daerah bidang lapangan lawan,                

3) Pukulan drop, digunakan untuk  mengukur kemampuan pukulan drop, dan          

4) Pukulan smash yang digunakan untuk  mengukur kemampuan pukulan smash.  

Dalam penelitian ini tes keteramplan yang dilakukan adalah tes 

keterampilan pukulan smash, sesuai dengan variabel penelitian. Seorang pemain 

setelah melakukan tes keterampilan pululan smash tentu merasa lelah dan banyak 

mengeluarkan keringat. Hal ini harus cepat diatasi oleh pemain itu sendiri. Cara 
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mengatasinya bisa dengan istirahat atau dengan minuman suplemen, yang seperti 

telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu bahwa minuman suplemen paling 

tidak menyediakan kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan energi yang hilang oleh 

karena terkuras selama beraktivitas. Oleh karena itu seseorang dianjurkan 

menggunakan suplemen vitamin dan mineral terutama untuk atlet yang baru saja 

melakukan aktivitas yang berat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penambahan sejumlah suplemen vitamin dan mineral dapat mengembalikan 

seseorang pada kondisi normal. 

 

2.2 Hipotesis 

Hipotesis    merupakan   suatu   jawaban   bersifat   sementara   terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang tekumpul (Suharsimi 

2002:67)  Berdasarkan studi kepustakaan dan pemikiran yang telah dikemukakan 

maka hipotesis yang akan dituju kebenaranya adalah : “Ada pengaruh minuman 

suplemen terhadap keterampilan pukulan smash dalam permainan bulutangkis 

pemain putra PB Sehat Semarang Tahun 2008”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan syarat mutlak di dalam penelitian ilmiah. 

Berbobot tidaknya suatu penelitian tergantung pada pertanggung jawaban metode 

penelitiannya. Penggunaan metode penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan 

serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka dilakukan penelitian dengan 

menggunakan metode Eksperimen  yang dalam hal ini adalah eksperimen semu 

( Qousi ), 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 (1990: 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 pemain putra bulutangkis PB Sehat Semarang Tahun 2008, yang berusia 10 

sampai 15 tahun berjumlah 5 atlet, dimana mereka mempunyai beberapa persamaan 

ialah : 1) Populasi adalah anggota klub PB Sehat Semarang  yang mendapat latihan 

yang sama dengan pelatih yang sama, 2) Usia populasi antara 10 sampai 15 tahun. 

Jadi dengan demikian populasi telah memenuhi syarat sebagai populasi. 
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3.2 Sampel Penelitian 

Populasi yang ada di dalam penelitian ini seluruhnya adalah pemain putra PB 

Sehat Semarang . Karena jumlahnya terbatas ialah 5 pemain, maka seluruh populasi 

akan digunakan sebagai sampel. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 

Suharsini Arikunto  ( 2002 : 112) bahwa dalam penentuan sampel apabila jumlah 

populasi kecil, atau kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga tehnik 

pengambilan sampel penelitian seperti ini dinamakan  penelitian total populasi. 

3.3 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel ialah variabel bebas dan satu variabel 

terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan sebagai penyebab 

salah satu faktor dalam penelitian. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi. Adapun variabel-variabel tersebut adalah : 

1. Variabel bebas atau  X  adalah minuman suplemen  

2. Variabel terikat   atau Y yaitu Keterampilan Pukulan  Smash Bulutangkis    

3.4 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah desain korelasional atau corelational 

design. Desain yang dimaksud terlihat pada diagram berikut :         

                                                                  Istirahat 

                                                                       

 

 

Gambar : 17 

Rancangan Penelitian corelational design 
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3.5 Teknik pengambilan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode Quosi atau eksperimen semu  

dengan Pre Test – Post Test One Group Design. Sebelum mulai pengumpulan data, 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai langkah-langkah yang harus 

ditempuh supaya tidak terjadi kesalahan dalam penelitian. Langkah-langkah tersebut 

antara lain: Cara mendapatkan sampel, tempat penelitian, waktu latihan, persiapan alat 

dan perlengkapan, petugas penelitian, tes pendahuluan, latihan dan tes akhir.  

Untuk mendapatkan data kepada sampel dilakukan test keterampuilan pukulan 

smash bulutangkis (Tohar,1992:42). Tes tersebut dilakukan sebelum minum minuman 

suplemen maupun sesudah minum minuman suplemen. 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Jenis  peneltian  ini  adalah Quasi ( eksperimen semu ), oleh   karena   itu   perlu   

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :  

3.6.1 Tahap Persiapan penelitian 

3.6.1.1 Untuk mendapatkan populasi, peneliti mengajukan ijin penelitian ke PB Sehat 

Semarang Setelah memperoleh ijin dari pihak PB Sehat selanjutnya penulis 

mengurus surat ijin penelitian ke  Fakultas  Ilmu  Keolahragaan  Universitas   

Negeri Semarang yang nantinya digunakan sebagai rekomendasi dari pihak 

fakultas ke PB Sehat Semarang. 

3.6.1.2 Langkah berikutnya adalah menghubungi pihak PB Sehat Semarang mengenai 

jumlah pemain. Setelah mendapat daftar siswa, peneliti dan pelatih mendiskusikan 

waktu dan teknik penelitian, yang selanjutnya kesepakatan tersebut 
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dikonfirmasikan ke dosen Pembimbing dan pemain yang akan dijadikan populasi 

penelitian. 

6.1.3 Tempat penelitian dilaksanakan di Lapangan Bulutangkis PB Sehat Semarang. 

6.2  Tahap Pelaksanaan Penelitian 

6.2.1 Sebelum penelitian dilaksanakan, siswa dikumpulkan lalu dilakukan pendataan  

ulang, setelah itu itu melakukan pemanasan.  

6.2.2 Semasa penelitian dilaksanakan peserta tes harus berpakaian olahraga untuk 

mempermudahkan pelasanakan penelitian. 

6.2.3 Untuk pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian eksperimen 

sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes : 1) Keterampilan 

pukulan smash tidak dengan minum minuman suplemen 2) Keterampilan pukulan 

smash dengan minum minuman suplemen.  

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 tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemampuan 

pukulan smash. Adapun pelaksanaannya adalah : 

3.7.1 Alat dan perlengkapan : raket, shuttlecock, net, alat tulis 

3.7.2 Pelaksanaan : a) Sasaran pukulan smash adalah daerah sebelah tepi selebar 40 

cm sepanjang garis batas antara garis belakang dengan garis batas tepi untuk 

permainan tunggal. b) Posisi testee berada di tengah lapangan dengan jarak lebih 
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kurang 1 meter dari garis batas. c) Testee mendapatkan umpan dan menyambut 

umpan itu dengan pukulan smash. d) Dalam melakukan smash testee boleh 

memilih sasaran sebelah kanan atau sebelah kiri. e) Pukulan smash dilakukan 

sebanyak 20 kali.  

3.7.3 Cara penilaian sama dengan cara penilaian lob maupun dropshot. 

3.7.4 Pengambilan data dilakukan sebagai berikut : a) Sebelum tes pertama pemain 

bermain bulutangkis tidak dengan minum minuman suplemen, dicatat skor hasil 

tesnya. B) Diberi minum minuman suplemen, c) Dilakukan tes kedua, dicatat 

skor hasil tesnya. 

 

Gambar : 18 
Lapangan Tes Pukulan Smash 

( Tohar, 1992 : ) 
 
 

3.8 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

3.8.1 Petugas Pengambil Data 

Data adalah catatan penting yang akan dijadikan acuan dalam penelitian. Oleh 

sebab itu untuk mengantisipasi petugasnya ialah pelatih dan peneliti serta guru-guru 
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olahraga. Hal ini untuk menghindari kesalahan pencatatan data yang bisa berakibat 

salah dalam penganalisisan datanya. 

3.8.2 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. 

3.8.3 Faktor kesungguhan hati.  

Faktor kesungguhan hati dalam pelaksanaan penelitian dari masing-masing 

sampel tidak sama, untuk itu peneliti dalam pelaksanaan latihan dan tes selalu 

memberi motivasi, mengawasi dan mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan dengan 

melibatkan pembimbing untuk mengarahkan kegiatan sampel pada tujuan yang akan 

dicapai. 

3.8.4 Faktor penggunaan alat.  

Dalam penelitian ini, baik dalam tes maupun dalam pemberian materi latihan 

sebelum dimulai diupayakan semua alat yang berhubungan dengan penelitian sudah 

dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga latihan dapat berjalan dengan lancar. 

3.8.5 Faktor kemampuan sampel.  

Masing-masing sampel memiliki kemampuan dasar yang berbeda, baik dalam 

penerimaan materi secara lisan maupun kemampuan dalam penggunaan alat tes. 

Untuk itu selain diberikan informasi secara klasikal, secara individu juga diusahakan 

diberikan koreksi agar tes yang digunakan benar-benar baik. 
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3.9 Analisis Data  

Penelitian ini  akan melihat pengaruh  minuman  suplemen terhadap 

keterampilan pukulan dalam permainan bulutangkis, di mana di sini terdapat dua 

variabel. Tehnik analisis yang digunakan adalah dengan Pre Test – Post Test One 

Group Design. Untuk menguji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan 

yaitu uji normalitas data dengan nilai rasio Skewness 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   Deskripsi Data. 

Penelitian ini adalah penelitian yang mengunakan metode Eksperimen yang 

berjudul : Pengaruh Minuman Suplemen Terhadap Keterampilan Pukulan Smash 

Dalam Permainan Bulutangkis Pemain Putra PB Sehat Semarang Tahun 2008. 

Penelitian ini ingin membedakan pemberian minuman suplemen antara sebelum dan 

setelah diberikan minuman suplemen terhadap hasil keterampilan pukulan smash 

dalam permainan bulutangkis pemain putra PB Sehat Semarang. Setelah penelitian 

dilaksanakan dan diperoleh data maka dilanjutkan dengan pengolahan data dan 

dilanjutkan dengan pengolahan statistik diskriptif yang hasilnya seperti berikut ini : 

Tabel : 1 

Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif Ketrampilan pukulan Smash Dalam Permainan 
Bulutangkis Pemain Putra PB Sehat Semarang Antara Sebelum dan Sesudah 

Diberi suplemen. 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Minum Suplemen 5 6 10 8.2 1.48 
Tidak Dengan Suplemen 5 6 12 8.4 2.51 

Valid N (listwise) 5     
 

Berdasarkan pada tabel 1 dapat dijelaskan bahwa jumlah N = 5 orang sampel, 

keterampilan untuk yang  tanpa suplemen dengan N = 5, nilai minimum = 6, nilai 

maksimum = 12, nilai mean = 8.4 dan nilai std. Deviasi = 2.51 Sedangkan untuk yang 

dengan minum suplemen dengan N = 5, nilai minimum = 6, nilai maksimum = 10, 

nilai mean = 8.2 dan nilai std. Deviasi = 1.48.  

4.2  Hasil Penelitian  

Penelitian ini adalah menggunakan metode eksperimen, kemudian untuk  
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mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan hasil tes ketrampilan pukulan 

Smash dalam permainan bulutangkis pemain putra PB Sehat Semarang Tahun 2008 

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

melakukan uji ini ada dua hal yang harus diuji terlebih dahulu : 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 : 

4.2.1 Persyaratan Uji 

4.2.1.1 Uji Normalitas Data  

Uji normalitas data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah beberapa sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang sama 

( populasi data berdistribusi normal ), dan uji yang digunakan adalah dengan statistik 

non parametrik menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Adapun untuk menguji 

normalitas ini dengan ketentuan : jika signifikansi atau nilai probabilitas < 0.05 berarti 

distribusi data tidak normal, dan jika signikansi > 0.05 berarti distribusi data normal.  

Dari perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas Data 
Variabel K-S Asymp. Sig. (2-tailed) Keterangan 

Minum Suplemen  ( Post) 0.551 0.922 Normal 
Tidak Dengan Suplemen  (Pre) 0.697 0.717 Normal 
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Berdasarkan pada hasil perhitungan uji normalitas data menunjukkan bahwa 

semua data berdistribusi normal sehingga uji parametrik dapat dilanjutkan. 

4.2.1.2 Uji Homogenitas Data. 

Uji Homogenitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel-sampel 

tersebut mempunyai varians yang sama ? Uji Homogenitas dalam penelitian ini 

dengan menggunakan uji non parametrik yaitu Chi-Square dan  dengan ketentuan : 

jika  signifikansi  atau nilai probabilitas > 0.05 berarti homogen, sedang jika  nilai 

signifikansi < 0.05 berarti tidak homogen. Adapun dari perhitungan  diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 3 
 

Hasil Uji Homogenitas Data 
Variabel Chi-Square Asymp. Sig. Keterangan 

Minum Suplemen  ( Pot) 0.600 0.896 Homogen 
Tidak Dengan Suplemen  (Pre) 0.600 0.896 Homogen 

 

Berdasarkan pada hasil uji homogenitas menunjukkan hasil bahwa semua data 

homogen maka uji parametrik dapat dilanjutkan. 

 

4.2.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan disini adalah Uji t Paired Sample Test, sebab uji 

t ini bertujuan ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata ( mean ) dari dua 

mean ialah nilai ketrampilan pukulan smash permainan bulutangkis antara sebelum 

minum suplemen dengan sesudah minum suplemen, dengan melihat nilai rata-rata 

ketrampilan pukulan smash permainan bulutangkis dari dua sampel. Dari hasil 

perhitungan diperoleh  hasil seperti tabel 4 berikut :  
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Tabel : 4 
 

Hasil Uji t Paired Sample Test Menghitung Perbedaan antara 
Sebelum dan sesudah Pemberian Suplemen terhadap  
ketrampilan pukulan Smash Permainan bulutangkis  

 
 Mean Std.Dev t df Sig.( 2-tailed) 
Minum supelemen –  
tidak dengan suplemen 

-0.2000 2.68328 -0.167 4 0.876 

 

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa uji beda antara minum suplemen dan tidak 

minum suplemen diperoleh nilai t hitung sebesar – 0.167 dengan taraf signifikansi 

sebesar 0.876 dengan demikian hipotesis nihil yang berbunyi : “ Tidak Ada 

pengaruh minuman suplemen terhadap keterampilan pukulan smash dalam 

permainan bulutangkis PB Sehat Semarang Tahun 2008.” ialah diterima dan berarti 

hipotesis alternatif yang berbunyi : Ada pengaruh minuman suplemen terhadap 

keterampilan pukulan smash dalam permainan bulutangkis pemain putra PB Sehat 

Semarang Tahun 2008. ialah “ditolak”. 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini adalah : “ Tidak Ada pengaruh minuman suplemen 

terhadap keterampilan pukulan smash dalam permainan bulutangkis pemain putra 

PB Sehat Semarang Tahun 2008.” Tetapi dari pengamatan peneliti masih perlu 

dipertanyakan apakah perbedaan pengaruh tersebut benar-benar dari minuman 

suplemen apakah dari faktor lain. Dari hasil pengamatan peneliti terdapat hal-hal 

sebagai berikut : 

4.3.1 Pemberian minuman suplemen 

Minuman suplemen adalah minuman yang diberikan sebagai pengganti  
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cairan yang hilang. Pemberian minuman suplemen seharusnya dilakukan setelah 

pemain kelelahan dan banyak mengeluarkan keringat. Maksud pemberian minuman 

tersebut sebenarnya mengganti cairan dalam tubuh yang keluar dalam bentuk 

keringat tersebut.  Dalam penelitian ini minuman diberikan kepada pemain setelah 

pemain melakukan aktivitas kemudian istirahat 20 menit baru melakukan aktifitas 

lagi.Persoalannya apakah dengan istirahat 20 menit minuman suplemen sudah bisa 

bereaksi dalam tubuh.   

4.3.2 Tes keterampilan bulutangkis 

Tes keterampilan dasar bulutangkis yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

ketrampilan smash. Karena ini adalah tes keterampilan, secara umum tes ini tidak 

banyak melelahkan dan menguras tenaga, serta tidak banyak mengeluarkan keringat. 

Jadi pemberian minuman suplemen dalam penelitian ini lebih banyak tidak ada 

gunanya. 

4.3.3 Keterampilan pemain 

Sampel penelitian ini adalah para pemain bulutangkis yang melakukan  

latihan cukup lama sehingga keterampilannya sudah tidak diragukan lagi. Hal ini 

terlihat dari hasil tes keterampilan yang hasilnya rata-rata cukup tinggi. Keadaan ini 

mendukung asumsi bahwa perbedaan hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini 

bukan karena minuman suplemen tetapi karena keterampilan sampelnya. 

 

 

 



 

BAB V 

SIMPULAN  DAN SARAN  

5.1 Simpulan 

Dari pembahasan hasil penelitian yang dihitung secara statistik dapat 

ditarik kesimpulan bahwa : Tidak ada pengaruh minuman suplemen terhadap 

keterampilan pukulan smash dalam permainan bulutangkis pemain putra PB 

Sehat Semarang Tahun 2008. 

 

5.2 Saran 

Saran yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah  : 

5.1.1 Bagi sampel yang adalah pemain putra bulutangkis PB Sehat Semarang agar 

menyadari bahwa permainan bulutangkis apabila dilakukan dengan sungguh-

sungguh dapat menguras tenaga, maka dibutuhkan minuman suplemen untuk 

mengatasinya.  

5.1.2 Bagi pelatih berkenan untuk mengkaji tentang pengaruh minuman suplemen 

terhadap keterampilan pukulan dalam permainan bulutangkis.  

5.1.3 Kepada para peneliti dianjurkan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan 

sampel pemain dari klub bulutangkis yang lain.  

5.1.4 Kepada para peneliti dianjurkan untuk mencoba penelitian dengan sampel 

yang lebih banyak dengan usia yang lebih dewasa.   
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