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SARI 

 
Wahyu Pratama Bagus. S. 2009. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Latihan Smash 
dengan Posisi Net Tetap dan Net Berubah terhadap Hasil Latihan Smash Atlet 
Putra Kelompok Umur 11-15 Tahun pada Klub Bulutangkis (Eksperimen pada 
Atlet Putra Kelompok Umur 11-15 Tahun Pada Klub Bulutangkis Serulingmas 
Banjarnegara)”. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang.  
 
Kata kunci : Latihan Smash, Posisi Net Tetap, Posisi Net Berubah 
 

Permainan bulutangkis adalah cabang olahraga yang banyak digemari oleh 
masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu teknik dasar 
olahraga bulutangkis yang banyak digunakan untuk mematikan permainan lawan 
adalah smash. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh 
dan manakah yang lebih baik antara latihan smash dengan posisi net tetap dan net 
berubah terhadap hasil latihan smash atlet putra kelompok umur 11-15 tahun pada 
klub bulutangkis serulingmas Banjarnegara? Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh dan manakah yang lebih baik latihan smash dengan posisi 
net tetap dan net berubah terhadap hasil latihan smash atlet putra kelompok umur 
11-15 tahun pada klub bulutangkis serulingmas Banjarnegara 

Populasi dalam penelitian ini adalah atlet putra kelompok umur 11-15 tahun 
pada klub bulutangkis serulingmas Banjarnegara. Sampel dalam penelitian ini 
adalah atlet putra kelompok umur 11-15 tahun pada klub bulutangkis serulingmas 
Banjarnegara. Desain atau pola yang digunaka dalam penelitian ini adalah model 
subject design atau pola M-S, dengan pengertian “Matched Subject Design”. 
Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengenai metode 
eksperimen. Untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis melalui pendekatan 
uji kesamaan    dua rata-rata uji satu pihak (uji t'), 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai thitung sebesar 13.49 dengan 
taraf signifikansi 5%, N sebesar 20 maka diperoleh ttabel  sebesar 1,72. Karena 
thitung > ttabel (13.49 > 1,72) jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan latihan Smash dengan posisi net tetap terhadap hasil latihan Smash. 
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai thitung sebesar 11.196 dengan taraf 
signifikansi 5%, N sebesar 20 maka diperoleh ttabel  sebesar 1,72. Karena thitung > 
ttabel (11.196 > 1,72) jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan latihan smash dengan posisi net berubah terhadap hasil latihan smash. 
Hasil latihan smash dengan posisi net tetap lebih baik dibandingkan latihan smash 
dengan posisi net berubah.  

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti antara lain pemain dan pelatih 
untuk meningkatkan kondisi fisik secara kontinu untuk menunjang stamina atlet 
pada saat bertanding. Selain teknik dan fisik, seorang pemain bulutangkis 
hendaknya juga menguasai taktik bermain yang baik. Dengan memperhatikan 
taktik, berarti pemain harus memahami kondisi musuh dengan baik. Dengan 
memiliki taktik yang baik maka pemain akan dapat merencanakan suatu metode 
atau cara yang paling tepat untuk menghadapi musuh dan mampu mengatur tempo 
kompetisi dari setiap pertandingan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Permainan bulutangkis adalah cabang olahraga yang banyak digemari oleh 

masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini dapat dilihat 

dengan banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam setiap kegiatan olahraga 

bulutangkis yang diselenggarakan, baik dalam bentuk pertandingan tingkat RT 

hingga tingkat dunia, seperti Thomas dan Uber Cup atau Olimpiade. Bulutangkis 

dapat dimainkan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dan dapat dilakukan 

di dalam maupun di luar ruangan. 

Di Indonesia bulutangkis sudah dikenal sejak lama, sehingga olahraga ini 

merupakan salah satu cabang olahraga yang populer di kalangan masyarakat 

Indonesia. Pada tanggal 5 Mei 1951 di Indonesia didirikanlah organisasi induk 

cabang olahraga bulutangkis yang dikenal dengan nama Persatuan Bulutangkis 

Seluruh Indonesia (PBSI). Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal munculnya 

pebulutangkis handal yang dapat mengharumkan nama bangsa, seperti yang 

dibuktikan pebulutangkis tunggal yaitu Susi Susanti dan Alan Budikusumah yang 

meraih dua medali emas pada Olimpiade Barcelona tahun 1992. Perlu diingat juga 

bahwa olahraga bulutangkis walk in untuk pertama kalinya dipertandingkan di 

Olimpiade tersebut, bahkan dalam kejuaraan-kejuaraan dunia seperti dalam 

Thomas dan Uber Cup sudah beberapa kali piala tersebut direbut tim Indonesia. 

Pemain bulutangkis Indonesia seperti Rudi Hartono, Tjuntjun, Johan Wahyudi, 
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Christian Hadinata, Ii Soemirat, Verawati Fajrin, Ivana Lie, Susi Susanti, Liem 

Swe King, Icuk Sugiarto, Joko Supriyanto, Alan Budikusumah, Haryanto Arbi, 

Ricky Subagja, Rexy Mainaki, Taufik Hidayat, dan yang lainnya adalah sederetan 

pemain yang pernah menjadi juara dunia pada zamannya dan tak pernah hilang 

dalam perjalanan sejarah bulutangkis Indonesia. Prestasi bulutangkis di Indonesia 

pada beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan. Beberapa kejuaran 

bergengsi seperti Thomas Cup, Uber Cup dan All England tidak dapat diraih oleh 

atlet-atlet bangsa Indonesia.  

Pada saat sekarang  perkembangan bulutangkis ini makin pesat, hal ini 

disebabkan makin tingginya keterampilan penguasaan teknik dari para pemainnya. 

Dengan keterampilan teknik bermain yang cukup tinggi yang dimiliki oleh rata-

rata pemain, maka akan dapat memberikan suatu permainan yang bermutu. Untuk 

mendapat suatu keterampilan penguasaan yang baik, maka dari sejak dini para 

pemain harus sudah diberikan pelajaran teknik dasar, sehingga dengan teknik 

dasar yang telah dikuasainya itu pemain akan dapat mengembangkan 

keterampilannya di masa yang akan datang. 

Supaya menjadi pebulutangkis yang handal perlu berbagai macam 

persyaratan, salah satunya adalah penguasaan teknik dasar permainan bulutangkis. 

Dalam cabang olahraga bulutangkis terdapat berbagai teknik dasar, diantaranya 

teknik service, smash, lob, drop, dan gerak kaki. Sebagaimana dikemukakan 

Poole (1986 : 10) bahwa, “Keterampilan dasar olahraga bulutangkis dapat dibagi 

dalam lima bagian : (1) serve, (2) smash, (3) overhead, (4) drive, dan (5) drop.” 
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Kelima teknik dasar permainan bulutangkis tersebut harus dikuasai pebulutangkis 

untuk menunjang atau mencapai tujuan permainan. 

Salah satu teknik dasar olahraga bulutangkis yang banyak digunakan 

untuk mematikan permainan lawan adalah smash. Menurut Poole (1986 : 143) 

smash adalah “pukulan overhead yang keras, diarahkan ke bawah yang kuat, 

merupakan pukulan menyerang yang utama dalam bulutangkis”. Untuk dapat 

memenangkan sebuah pertandingan tentunya pemain harus memiliki kemampuan 

bertanding yang baik. Salah satu teknik untuk memenangkan permainan adalah 

smash. Dengan melakukan pukulan keras dan terarah akah menyulitkan lawan 

untuk mengembalikan pukulan tersebut.  

Serulingmas merupakan salah satu klub bulutangkis yang berada di 

Kabupaten Banjarnegara. Serulingmas Banjarnegara sering memenangkan 

kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan di daerah tersebut. Beberapa prestasi 

yang didapat oleh para anggota klub Serulingmas antara lain kejuaraan Bupati 

Cup, Kadin Cup, Piala PDIP dan beberapa turnamen lainnya. Dari observasi awal 

yang dilakukan di klub bulutangkis Serulingmas Banjarnegara, para pemain 

melakukan latihan dengan berbagai macam variasi mulai dari cara bermain 

menyerang maupun bertahan. Teknik dasar permainan diberikan oleh pelatih 

mulai dari melakukan servis, smash, overhead (lob), drive, dropshot, netting dan 

underhand. Selama ini pola latihan yang diberikan oleh pelatih hanya dengan 

melakukan teknik bermain secara berulang-ulang. Dengan metode tersebut 

diharapkan pemain akan dapat melakukan pukulan-pukulan seperti servis, smash, 

overhead (lob), drive, dropshot, netting dan underhand dengan baik.  
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PB. Serulingmas didirikan sekitar pada tahun 2002, pelatihnya adalah 

Giyanto,dan diketuai oleh Joko Prihanto. Tempat latihan PB. Serulingmas di 

gedung olah raga di Banjarnegara yang mempunyai 3 lapangan bulutangkis. PB 

Serulingmas merupakan salah satu perkumpulan bulutangkis di Kota 

Banjarnegara yang mempunyai prestasi pada skala lokal, seperti yang dikatakn 

diatas. Latihan dilakukan setiap  1 minggu 3 kali yaitu pada hari senin,rabu dan 

jumat yang dilakukan mulai pukul 4 sore sampai 7 malam,  PB Serulingmas 

mempunyai 25 atlet. PB. Serulingmas beralamatkan di SD Debora Banjarnegara. 

Oleh karena itu, agar pemain dapat menguasai teknik-teknik dasar 

bulutangkis khususnya teknik smash salah satunya cara yang dilakukan adalah 

dengan memodifikasi ketinggian net. Modifikasi disini dilakukan dengan 

mengubah net dari ketinggian yang sebenarnya lalu direndahkan yaitu smash 

dilakukan pada ketinggian net 1,55 m kemudian net tersebut direndahkan 20 cm 

sampai mencapai ketinggian net 1,35 m. Dengan memodifikasi ketinggian net 

yang direndahkan tersebut, diharapkan pemain dapat menguasai keterampilan 

smash dalam permainan bulutangkis secara optimal. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul : “Pengaruh latihan smash 

dengan posisi net tetap dan net berubah terhadap hasil latihan smash atlet putra 

kelompok umur 11-15 tahun pada klub bulutangkis. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :  



5 

 

1. Apakah terdapat pengaruh latihan smash dengan posisi net tetap terhadap hasil 

latihan smash atlet putra kelompok umur 11-15 tahun pada klub bulutangkis 

serulingmas Banjarnegara? 

2. Apakah terdapat pengaruh latihan smash dengan posisi net berubah terhadap 

hasil latihan smash atlet putra kelompok umur 11-15 tahun pada klub 

bulutangkis serulingmas Banjarnegara?  

3. Manakah yang lebih baik antara latihan smash dengan posisi net tetap dan net 

berubah terhadap hasil latihan smash atlet putra kelompok umur 11-15 tahun 

pada klub bulutangkis serulingmas Banjarnegara? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui pengaruh latihan smash dengan posisi net tetap terhadap 

hasil latihan smash atlet putra kelompok umur 11-15 tahun pada klub 

bulutangkis serulingmas Banjarnegara. 

2. Untuk mengetahui pengaruh latihan smash dengan posisi net berubah terhadap 

hasil latihan smash atlet putra kelompok umur 11-15 tahun pada klub 

bulutangkis serulingmas Banjarnegara.  

3. Untuk mengetahui manakah yang lebih baik antara latihan smash dengan 

posisi net tetap dan net berubah terhadap hasil latihan smash atlet putra 

kelompok umur 11-15 tahun pada klub bulutangkis serulingmas Banjarnegara. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberi bahan 

masukan dan tambahan informasi ilmiah bagi, pemain, pelatih, dan pembina 
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olahraga bulutangkis, khususnya berkenaan dengan penguasaan keterampilan 

smash  dalam permainan bulutangkis. 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai tambahan informasi bagi atlet putra kelompok umur 11-15 tahun Klub 

Bulutangkis Serulingmas Kabupaten Banjarnegara,tentang perlunya membina 

penguasaan keterampilan smash dalam permainan bulutangkis. 

2. Sebagai tambahan pengetahuan bagi  Pelatih dan guru Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan mengenai bentuk latihan yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan penguasaan keterampilan smash yaitu dengan net tetap dan net 

berubah bagi anak didiknya. 

3. Memberikan informasi kepada pembaca bahwa keterampilan smash dalam 

permainan bulutangkis dapat dilatih dengan berbagai bentuk latihan, salah 

satunya dengan melakukan latihan smash dengan posisi net tetap dan net 

berubah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Belajar Gerak Dalam Olahraga Bulutangkis 

Belajar gerak merupakan kegiatan belajar yang menekankan pada aktivitas 

gerak tubuh (Sugiyanto, 1993:234). Di dalam belajar gerak materi yang dipelajari 

adalah pola-pola gerak keterampilan gerak tubuh. Proses belajarnya meliputi 

pengamatan gerakan untuk bisa mengerti bentuk gerakannya, kemudian 

menirukan dan mencoba melakukannya berulang kali untuk kemudian 

menerapkan pola-pola gerak yang dikuasai didalam kondisi gerakan yang lebih 

efisien untuk menyelesaikan tugas gerak tertentu. Sedangkan hasil dari belajar 

gerak adalah peningkatan kualitas gerak tubuh. 

Sedangkan belajar gerak dalam olahraga bulutangkis adalah belajar 

melakukan gerakan pukulan servis, lob, smash, dropshot dan drive. Sedangkan 

belajar gerak dalam penelitian ini adalah belajar gerak menempatkan shuttlecocok 

dengan tepat, dengan pukulan smash penuh yang dilakukan dengan posisi net 

tetap dan net berubah.  

 

2.2 Sistem Energi Dalam Latihan Smash Penuh 

Menurut Fox (1984) yang dikutip Furqon, Khunto, Icuk (2002) 

mengemukakan bahwa agar program latihan mempunyai pengaruh yang 

bermanfaat, maka program tersebut harus disusun untuk mengembangkan 
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kemampuan fisiologis tertentu yang diperlukan untuk kinerja keterampilan 

olahraga. Berdasarkan waktu penampilan atau pelaksanaan olahraga dapat 

dibedakan menjadi bidang rangkaian kesatuan energi. Berikut ini adalah 

penjelasan rangkaian kesatuan energi yang disajikan dalam bentuk tabel: 

Tabel 2.1 Rangkaian Kesatuan Energi 

Bidang Waktu Penampilan Sistem energi 
utama yang 

terlibat 

Contoh aktivitas 

1. Kurang dari 30 detik ATP-PC Lari 100 m, tolak 
peluru, teknik pukulan 
bulutangkis. 

2. 30 detik – 1,5 menit ATP-PC dan 
Latic Acid 

Lari cepat 200-400 m, 
renang 100m 

3. 1,5 – 3 menit Latic Acid dan 
Oksigen 

Lari 800m, tinju & 
gulat (periode 2 menit) 

4. Lebih dari 3 menit Oksigen  Sepak bola, lari 
marathon 

Sumber : Edward L FOX 

Apabila memperhatikan kondisi permainan, terutama frekuensi pukulan dalam 

bulutangkis, sekurang-kurangnya adalah ATP-PC sebesar 70%; LA-Oksigen 

sebesar 20%; Oksigen sebesar 10%. 

Sistem energi pada Smash penuh dapat berasal dari: 

1. Anaerobik: 

a. Tenaga dihasilkan tanpa memerlukan oksigen 

b. Dihasilkan asam laktat 

c. Berlangsung pendek kurang lebih 2 menit 

d. Makin banyak serabut otot putih pada otot motorik semakin tinggi 

kekuatan dan kecepatan otot tersebut. 
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e. Cadangan glikogen otot, C phosphat glukosa otot merupakan modal utama  

f. Sistem energi: 

ATP ADP + energi bebas 

creathin Phosphat + ADP creathin + ATP 

glukosa & asam lemak bebas + P + ASP + Oksigen 

2. Aerobik 

a. Tenaga yang dihasilkan memerlukan oksigen 

b. Berlangsung lama sesuai dengan kemampuan mengambil oksigen 

c. Glikogen dan asam lemak bebas yang berasal dari makanan merupakan 

modal utama 

d. Menghasilkan asam laktat 

e. Sistem energi: glukosa & asam lemak bebas + P + ADP + Oksigen 

Dalam pukulan smash yang berperan adalah anaerobik pada menit pertama 

selanjutnya akan mengecil sedang aktifitas terus menerus melakukan tanpa 

istirahat selama lebih 2-3 menit, maka aerobik yang akan lebih berperan 

sedangkan anaerobik berperan kecil (Panitia Por 7 Djarum, 1990: 47). 

  

2.3  Aspek-Aspek Pembinaan Prestasi Olahraga Bulutangkis 

Prestasi atlet merupakan suatu kumpulan hasil yang telah dicapai atlet 

dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Pada atlet bulutangkis 

nasional yang berada di Pemusatan Latihan Nasional di Cipayung, prestasi atlet di 

ukur berdasarkan pencapaian akhir dalam suatu pertandingan yang diikuti, 
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misalnya seberapa sering seorang atlet menjadi juara. Selain itu, dapat pula di 

ukur dari perhitungan ranking nasional untuk atlet-atlet junior yang akan 

dipersiapkan untuk terjun di tingkat internasional (Lilik Sudarwati,2007: 8).   

Menurut Panitia POR 7 Djarum (1990: 3) ada beberapa aspek dalam 

pembinaan olahraga bulutangkis, yaitu: 

1. Aspek Teknik 

Seorang pemain perlu menguasai bermacam-macam tipe pukulan yang 

mengandung faktor kesulitan yang tinggi sehingga lawan akan menemui kesulitan 

dalam pengambilan bolanya. Disamping penguasaan teknik pukulan secara efisien 

dan otomatis, maka akurasi ditunjang oleh latihan ulangan yang banyak dari suatu 

jenis pukulan tertentu.  

Faktor teknik berhubungan erat dengan keterampilan khusus yang dimiliki 

oleh atlet dan bisa ditingkatkan untuk menghasilkan prestasi yang maksimal. 

Latihan yang teratur dan intensif dengan baik dan benar dapat mengembangkan 

keterampilan khusus dan mengoptimalkan keterampilan atlet tersebut. 

Keterampilan atlet yang baik mempengaruhi penguasaan teknik seorang atlet. Bila 

atlet memiliki suatu keterampilan khusus, penguasaan tekniknya akan semakin 

baik (Lilik Sudarwati, 2007: 8).  

2. Aspek Fisik 

Fisik yang prima merupakan salah satu aset penting yang harus 

dipertahankan oleh seorang atlet. Aspek  fisik ini selain berhubungan dengan 

postur tubuh yang ideal juga berkaitan dengan daya tahan, kecepatan, fleksibilitas, 

agilitas, koordinasi gerak, dan kekuatan seorang atlet, baik dalam latihan maupun  
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dalam menghadapi pertandingan. Bisa dibayangkan bila seorang atlet fisiknya 

tidak mendukung, atlet tersebut akan sulit untuk berkembang, apalagi meraih 

prestasi yang maksimal. 

3. Aspek Taktik dan Strategi 

  Setiap pemain berusaha mengerahkan segala macam tipu daya sehingga 

pukulannya sukar diterka oleh lawan kemana bola akan ditempatkan. Membuat 

segala macam siasat sehingga lawan akan terperangkap dan masuk ke cara 

bermain yang justru dikehendaki dan menguntungkan karena akan mudah 

dimatikan. Betapapun tingginya aspek teknik dan kemampuan fisik, tidak akan 

menolong bilamana tidak dilengkapi dengan taktik yang jitu dan strategi yang 

baik yang dapat memperdaya lawan. 

4. Aspek Psikologis 

  Jiwa manusia merupakan sumber gerak fisik yang dipergunakan untuk 

menghasilkan teknik yang terbaik. Untuk mengalahkan lawan harus punya tekad 

yang kuat dan motivasi yang kuat untuk memenangkan pertandingan, memiliki 

kecerdasan, keberanian bertanding, kemampuan mengatasi tekanan berat yang 

dating dari lawan, penonton, maupun tekanan yang datang dari tubuh dan diri 

sendiri. Ia harus mampu menekan dan mengendalikan emosi, raa takut kalah dan 

kelelahan yang ditimbulkan oleh pengaruh fisik yang bekerja secara maksimal.    

  Keempat aspek  di atas, yaitu fisik, teknik, taktik, dan psikologis, saling 

berkaitan dalam memunculkan prestasi yang optimal, prestasi yang maksimal 

seorang atlet tidak akan tercapai. Bila seorang atlet hanya unggul dalam satu 

faktor, misalnya faktor fisik, namun tidak didukung dengan dua faktor lainnya, 
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yaitu faktor teknik dan psikologis, atlet tersebut tidak akan mencapai presatsi 

puncak. Pada faktor fisik, seorang atlet harus mempunyai dan menjaga fisik yang 

prima, pada faktor teknik, seorang atlet harus memiliki teknik yang baik dan 

bervariasi, mempunyai banyak taktik dan strategi dalam bertanding, dan pada 

faktor psikologis, seorang atlet harus memiliki mental juara. Apabila keempat 

faktor tersebut dimiliki, atlet tersebut menjadi atlet unggul dan memiliki modal 

yang cukup untuk meraih prestasi puncak.   

 

2.4 Konsep Latihan 

 Setiap atlet pada cabang olahraga apapun tidak akan berprestasi secara 

baik apabila hanya mengandalkan bakat atau kemampuan yang dibawanya sejak 

lahir. Seorang atlet cenderung akan mencapai prestasi yang tinggi apabila 

diberikan latihan yang komprehensif, kontinyu, sistematis, dan progresif. 

Sebagaimana dikemukakan Harsono (2001 : 13) sebagai berikut : “Latihan adalah 

suatu proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan secara 

berulang-ulang dengan kian hari kian bertambah jumlah beban latihan atau 

pekerjaannya”. 

 Dengan melihat karakteristik latihan tersebut, lebih lanjut Harsono (2001 : 

13) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistematis adalah berencana, 

menurut jadwal, menurut pola, dan sistem tertentu, metodis, dari yang mudah ke 

yang sukar, latihan yang teratur dari yang sederhana ke yang lebih komplek. 

Berulang-ulang maksudnya ilah agar gerakan yang semula sukar dilakukan 

menjadi semakin mudah, otomatis, dan reflektif pelaksanaannya sehingga 

semakin menghemat energi. Kian hari maksudnya ialah setiap kali, secara 
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periodik, segera setelah tiba saatnya untuk ditambah bebannya, jadi bukan berarti 

harus setiap hari. 

 Berlatih secara sistematis dan melalui pengulangan-pengulangan 

(repetitions) yang konstan maka organisme-organisme mekanis neurophysiologis 

kita akan menjadi bertambah baik. Gerakan-gerakan yang semula sukar dilakukan 

lama kelamaan akan merupakan gerakan-gerakan yang otomatis dan reflektif yang 

semakin kurang membutuhkan konsentrasi pusat-pusat syaraf daripada sebelum 

melakukan latihan. Demikian pula dalam melakukan latihan pass atas 

menggunakan sasaran ban sepeda, menuntut para pemain untuk dapat melakukan 

kemampuan mengkoordinasikan gerakan badan secara ekonomis, cermat, dan 

tepat sehingga menghasilkan gerakan penguasaan bola dengan koordinasi gerak 

secara otomatis dan reflektif. Hal ini hanya mungkin dapat dilakukan oleh para 

pemain yang telah memiliki refleks bersyarat, yaitu melalui latihan yang 

sistematis dan progresif. Seperti yang dijelaskan Badriah (2002 : 47) sebagai 

berikut : “Refleks bersyarat ialah gerakan refleks dan terjadilah gerakan demikian 

ialah oleh karena telah dipenuhinya syarat tertentu, yaitu latihan”. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan 

prestasi dalam olahraga latihan memegang peranan yang sangat penting 

disamping aspek yang lainnya. Seseorang yang berbakat sekalipun tanpa adanya 

latihan yang teratur dan terarah, prestasi optimal yang diharapkan akan sulit 

diraih. Sebaliknya, seseorang yang kurang berbakat dalam cabang olahraga 

tertentu dengan melakukan latihan yang teratur dan terarah tidak mustahil akan 

meraih prestasi yang optimal.  
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2.5 Kebutuhan Fisik Bukutangkis 

Sukarman (1987) yang dikutip oleh Icuk, Furqon, Khunta mengemukakan 

bahwa syarat fisik untuk menjadi pemain bulutangkis yang baik adalah: 

1. Ia harus dapat berlari atau melenting dengan cepat kesana kemari. 

2. Ia harus dapat mempertahankan irama lari cepat atau melenting selama 

pertandingan. 

3. Ia harus lincah 

4. Tangannya harus kuat untuk melakukan Smash 

5. Ia harus dapat melakukan Smash berkali-kali dengan kekuatan maksimum 

tanpa kelelahan 

6. Kalau perlua dengan meloncat 

7. Seluruh otot tubuh harus terutama otot kaki 

Furqon, Icuk, Khunta (2002) mengemukakan bahwa kualitas fisik pemain 

bulutangkis harus memiliki: 

1. Power dan kapasitas anaerobic (terutama kecepatan dan kekuatan) yang baik 

agar mampu melompat, melenting dengan cepat ke segala arah, melakukan 

pukulan Smash, lob, drive secara berulang-ulang. 

2. Daya tahan dan kekuatan otot serta daya tahan kardiospiratori (kapasitas 

aerobic) yang baik, untuk mempertahankan irama gerak tersebut. 

3. Kelincahan dan kecepatan 

4. Kecepatan reaksi dan kecepatan dalam memberikan respon kepada pukulan 

lawan (stimulus). 



15 

 

5. Kelenturan dan kecepatan terutama tampak dalam gerakan menekuk dan 

meliuk tuuh, kaki dan lengan saat memukul dan mengembalikan bola dari 

lawan. 

6. Koordinasi secara serempak 

7. Kualitas otot yang baik terutama otot, pergelangan tangan, lengan bawah dan 

atas, bahu, dada, leher, perut, kaki, paha, punggung bagian bawah.   

 

2.6 Prinsip-prinsip Latihan 

 Latihan yang diberikan kepada setiap atlet harus mengacu pada prinsip-

prinsip latihan. Seperti dikemukakan Harsono (2001 : 16) sebagai berikut :  “… 

prinsip beban lebih, perkembangan multilateral/menyeluruh, reversibility, 

spesifik, densitas latihan, volume latihan, super kompensasi, intensitas latihan, 

kualitas latihan …”. Sedangkan Badriah (2002 : 2) menjelaskan bahwa, “Prinsip 

yang menjadi dasar pengembangan kondisi fisik atlet adalah prinsip latihan beban 

bertambah, menghindari dosis berlebih, individual, pulih asal, spesifik, dan 

mempertahankan dosis latihan”. Berbagai macam prinsip latihan tersebut 

seyogianya memang dapat dipenuhi dalam setiap latihan cabang olahraga. 

 Adapun prinsip latihan yang diterapkan penulis dalam melaksanakan 

program latihan Smash menggunakan modifikasi net yang direndahkan adalah 

prinsip beban lebih (overload), prinsip individual, dan prinsip intensitas latihan. 
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1. Prinsip Beban Lebih (Overload) 

 Prinsip overload dalam pelatihan olahraga sangatlah penting untuk 

diterapkan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan otot atau organ 

tubuh lainnya terhadap stress atau tekanan yang diberikn dalam latihan atau 

pertandingan. Prinsip overload diterapkan untuk semua latihan, tak terkecuali 

latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik, serta latihan mental. 

 Prinsip overload dalam pelatihan dimaksudkan untuk memberikan 

peningkatan batas ambang rangsang bagi organ tubuh manusia terhadap beban 

latihan. Hal ini sesuai dengan pendapat Harsono (2001 : 4) sebagai berikut. 

 Agar prestasi dapat meningkat, atlet harus selalu berusaha untuk berlatih 

dengan beban kerja yang lebih berat yang mampu dilakukan saat itu (yang berada 

di atas ambang rangsangnya). Kalau beban latihan terlalu ringan, maka berapa 

lama pun dia berlatih, betapa sering pun dia berlatih atau sampai bagaimana capek 

pun dia mengulang-ulang latihan itu, peningkatan prestasi tidak akan mungkin 

dicapai. 

 Dengan demikian, prinsip overload diberikan dalam upaya meningkatkan 

ambang rangsang tubuh seseorang terhadap beban kerja yang diberikan dalam 

latihan. Namun demikian, perlu diketahui dan dilaksanakan pembebanan latihan 

yang diberikan pada pelatih suatu cabang olahraga jangan dilakukan secara terus 

menerus, karena akan memberikan dampak penurunan prestasi dan kelelahan 

yang diakibatkan dari over training. 
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 Adapun penerapan prinsip overload dalam penelitian ini, penulis 

memperhatikan pendapat Soekartono (2001 : 6) bahwa, “Agar efektif hasilnya, 

latihan overload sebaiknya menganut sistem tangga (step–type approach).” 

Seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 2.1  Sistem Tangga (Step–Type Approach) 

Keterangan gambar : 

a. Setiap garis vertikal menunjukkan perubahan (penambahan) beban latihan dan 

garis horizontal adalah tahap adaptasi (penyesuaian) terhadap beban yang 

baru. 

b. Pada tahap 4, 8, dan 12 beban diturunkan, maksudnya untuk memberikan 

kesempatan kepada organisme tubuh melakukan regenerasi (agar atlet dapat 

mengumpulkan tenaga untuk persiapan beban latihan yang lebih berat di 

tahap-tahap berikutnya). 
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2. Prinsip Individual 

 Badriah (2002 : 4) mengemukakan bahwa, “Setiap orang memiliki 

kemampuan dan karakteristik yang berbeda, baik secara fisik maupun secara 

psikis dan sangat dipengaruhi oleh aspek genetik”. Dengan demikian, pada 

prinsipnya beban latihan bagi tiap individu harus dibedakan sehingga 

memungkinkan terjadinya peningkatan bagi kualitas fisiologis dan psikologisnya. 

Beban latihan yang tidak memperhatikan kemampuan setiap atlet akan berakibat 

fatal, diantaranya akan menyebabkan cedera dan prestasi tinggi yang diharapkan 

tidak akan kunjung datang. Mungkin pula ada atlet yang meningkat pesat 

prestasinya karena program yang diberikan tersebut adekuat/cocok dan sesuai 

dengan kemampuan dan karakteristik atlet yang bersangkutan. Mengingat hal 

tersebut, maka dalam pemberian program latihan harus dibedakan antara atlet 

yang satu dengan atlet yang lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk dapat 

meningkatkan prestasi atlet sesuai dengan keadaan kondisi fisik dan kemampuan 

masing-masing. 

3. Prinsip Intensitas Latihan 

 Harsono (2001 : 112) menjelaskan bahwa, “Perubahan-perubahan 

fisiologis dan psikologis yang positif hanyalah mungkin apabila atlet berlatih 

melalui suatu program latihan yang intensif, yaitu latihan yang secara progresif 

menambah program kerja, jumlah ulangan gerakan (repetisi), serta kadar 

intensitas dari repetisi tersebut”. 

 Intensitas latihan mengacu pada jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu 

unit waktu tertentu. Makin banyak kerja yang dilakukan dalam suatu unit tertentu, 
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makin tinggi intensitas kerjanya. Intensitas latihan yang diberikan bisa 

digambarkan dengan berbagai macam bentuk latihan yang diberikan. Intensitas 

latihan yang diberikan terhadap atlet harus sesuai dengan musim-musim latihan, 

sehingga penerapan intensitas latihan terhadap atlet akan benar-benar cocok dan 

pada saat pertandingan utama atlet benar-benar berada dalam kondisi puncak 

sehingga meraih prestasi yang diharapkan, baik bagi atlet maupun pelatihnya. 

 

2.7 Konsep Permainan Bulutangkis 

 Olahraga bulutangkis atau badminton merupakan salah satu cabang 

olahraga yang sudah dikenal masyarakat secara luas, baik di dalam negeri maupun 

di luar negeri. PB PBSI (2006 : 1) menjelaskan bahwa, “Bulutangkis adalah 

olahraga permainan yang dilakukan oleh dua orang (pada tunggal) atau empat 

orang (pada ganda), menggunakan shuttlecock (rangkaian bulu yang ditata dalam 

sepotong gabus) sebagai bolanya, dan raket sebagai alat pemukul pada sebidang 

lapangan.” 

 Inti permainan bulutangkis adalah untuk mendapatkan poin dengan cara 

memasukkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan yang dibatasi oleh jaring (net) 

setinggi 1,55 m dari permukaan lantai, yang dilakukan atas dasar peraturan 

permainan tertentu. 

 Lapangan bulutangkis berukuran 610 cm x 1340 cm yang dibagi dalam 

bidang-bidang, masing-masing dua sisi berlawanan dengan dibatasi oleh jaring 

(net). Ada garis tunggal, garis ganda, dan ada ruang yang memberi jarak antara 

pelaku dan penerima service. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah gambar 
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lapangan bulutangkis berdasarkan standar ukuran lapangan bulutangkis 

internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Bentuk Lapangan Bulutangkis (Poole, 1986 : 145) 

 

 Adapun mengenai asal mula olahraga bulutangkis sampai kini masih 

diragukan. Ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa permainan ini ada pada 

sekitar abad ke-12 di lapangan olahraga kerajaan Inggris, dimana permainan 

tersebut dimainkan bisa empat hingga enam pemain dalam satu lapangan. Namun 

yang dapat dipastikan, nama “badminton” untuk bulutangkis berasal dari nama 

kota Badminton tempat kediaman Duke of Beaufort Inggris. 

 Seiring berjalannya waktu, olahraga bulutangkis terus berkembang tidak 

hanya di Inggris, melainkan menyebar ke berbagai negara di dunia, tidak 
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terkecuali di Indonesia. Perkembangan bulutangkis yang cepat menjadi olahraga 

dunia itu menuntut dibentuknya sebuah badan internasional. Pada bulan Juli 1934 

dibentuk federasi bulutangkis internasional yang bernama International 

Badminton Federation (IBF), dan negara sebagai pendirinya antara lain : Inggris, 

Denmark, Kanada, Selandia Baru, dan Perancis. 

 Pada tanggal 5 Mei 1951, di Indonesia berdiri induk olahraga bulutangkis 

yakni Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), organisasi ini masih tetap 

eksis sampai dengan sekarang. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal 

munculnya pebulutangkis handal yang dapat mengharumkan nama bangsa, seperti 

yang dibuktikan Susi Susanti dan Alan Budikusumah yang mengawinkan medali 

emas nomor tunggal putra dan putri pada Olimpiade Barcelona tahun 1992. 

Medali emas dari cabang bulutangkis tersebut merupakan medali emas pertama 

yang diraih Indonesia di arena akbar olahraga internasional (dunia). 

 Olahraga bulutangkis termasuk cabang olahraga yang bersifat “competitif 

sport”. Kini olahraga bulutangkis telah menjadi olahraga dunia sehingga mutu 

permainan pun semakin tinggi. Oleh karena itu, untuk menjadi pemain 

bulutangkis yang handal dan berprestasi perlu berbagai macam persyaratan, antara 

lain latihan yang tekun, kondisi fisik, teknik, dan mental. 

 

2.8 Teknik Dasar Permainan Bulutangkis 

Seorang pemain bulutangkis yang baik dan berprestasi dituntut untuk 

memahami dan menguasai salah satu komponen dasar yaitu teknik dasar 

permainan bulutangkis. Teknik dasar permainan bulutangkis adalah penguasaan 
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pokok yang harus diketahui oleh pemain bulutangkis dan dipahami oleh setiap 

pemain dalam melakukan kegiatan permainan bulutangkis (Tohar, 1992:34). 

Teknik dasar bulutangkis yang wajib dikuasai oleh seorang pemain 

bulutangkis adalah 1. Pegangan raket, 2. Gerakan pergelangan tangan, 3. Gerakan 

melangkah kaki, 4.Teknik pukulan (James Poole, 1986:12-13). Didalam teknik 

pukulan terdapat berbagai macam teknik diantaranya servis, lob, dropshot, Smash, 

netting. Dari bermacam teknik pukulan ada tiga teknik pukulan yang dalam 

pelaksanaannya mempunyai kesamaan yaitu lob, Smash dan dropshot. Ketiga 

macam teknik pukulan tersebut sama-sama dilakukan dari atas kepala. Pukulan 

lob adalah suatu pukulan dalam permainan bulutangkis yang dilakukan dengan 

tujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah kebelakang 

garis lawan (Tohar, 1992:47). Pukulan dropshot adalah pukulan yang 

menghasilkan penerbangan shuttlecock yang diarahkan dengan penerbangan yang 

curam dan jatuhnya berada sedekat mungkin dengan net di daerah bidang 

lawan.(Tohar, 1992:50-51). Smash adalah “Suatu pukulan yang keras dan curam 

ke bawah mengarah ke bidang pihak lawan” (Tohar,1992:57). Yang membedakan 

dari ketiga teknik pukulan itu adalah arah sasaran, untuk pukulan lob di base line, 

pukulan Smash tajam ke bawah dan pukulan dropshot jatuh ke depan mendekati 

net. Adapun yang mempengaruhi hasil ketiga pukulan yang dilakukan tersebut 

adalah berasal dari kecepatan ayunan raket, sehingga lawan akan sulit 

memperkirakan dengan tepat pukulan yang akan diterimanya karena posisi untuk 

melakukan pukulan sama jadi akan sulit dibedakan apakah akan melakukan 

pukulan lob, dropshot, ataupun Smash. 
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Teknik dasar olahraga bulutangkis dapat dibagi dalam empat bagian: (1) 

cara memegang raket; (2) gerakan pergelangan tangan; (3)..gerakan 

melangkahkan kaki; (4) pemusatan pikiran (Tohar, 1992: ii) 

2.1.1.1 Pegangan Raket  

Bulutangkis dikenal sebagai olahraga yang banyak menggunakan 

pergelangan tangan. Oleh karena itu, benar tidaknya cara memegang raket akan 

sangat menentukan kualitas pukulan. Cara pegangan raket yang benar adalah raket 

harus dipegang dengan menggunakan jari-jari tangan (ruas jari tangan) dengan 

luwes, rileks, namun harus tetap bertenaga pada saat memukul kok  (PB. PBSI, 

2001:10). 

Menurut Tohar (1992:34-38), ada empat cara untuk memegang raket 

dalam permainan bulutangkis: (1) pegangan geblok kasur atau pegangan Amerika; 

(2) pegangan kampak atau pegangan Inggris; (3) pegangan gabungan atau 

pegangan barjabat tangan; (4) pegangan backhand. 

1) Pegangan Geblok Kasur atau Pegangan Amerika. 

Cara memegang raket; letakkan raket-dilantai secara mendatar kemudian 

ambil dan.peganglah pada pegangannya, sehingga bagian tangan antara ibu jari 

dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. 

2) Pegangan Kampak atau Pegangan Inggris 

 Cara memegang raket; letakkan raket miring di atas lantai, kemudian raket 

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

menempel pada bagian permukaaan pegangan raket yang kecil. 
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3) Pegangan Gabungan atau Pegangan Berjabat Tangan. 

Pegangan cara ini lazim dinamakan 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. 

4) Pegangan Backhand 

Cara memegang raket, letakkan raket miring di atas lantai kemudian ambil 

dan peganglah pada pegangannya, letak jari menempel pada bagian pegangan 

raket yang lebar, jari telunjuk letaknya dibawah pengangan pada bagian yang 

kecil. Kemudian raket diputar sedikit ke kanan, sehingga letak daun raket bagian 

belakang menghadap kedepan. 

Sedangkan menurut James Pool (2006:18-20) ada dua cara untuk 

memegang raket dalam permainan bulu tangkis terdiri dari forehand grip dan 

backhand grip. Menurut PB PBSI (2001:11), dua macam cara memegang raket 

digunakan secara bergantian sesuai situasi dan kondisi permainan. 

Kedua cara pegangan yang disebutkan di atas akan dibahas satu per satu. 

Tapi sebelum itu, ada beberapa hal dasar yang harus diperhatikan: (1) jangan 

memegang raket dengan jari-jari agak merapat sejajar, (2) peganglah raket dengan     

kuat, tapi jangan terlalu erat, dan (3) gunakan raket sebagai perpanjangan dari 

lengan. 

1) Forehand Grip  

Forehand grip merupakan pegangan untuk pukulan dengan telapak tangan 

menghadap ke depan. Cara dalam pegangan forehand grip ini adalah memegang 
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leher raket dengan bidang raket tegak lurus tubuh. Pegangan raket harus terletak 

menyilang pada telapak tangan dan jari-jari tangan kanan. Jari telunjuk harus agak 

terpisah sedikit dari jari-jari lain seperti hendak menarik pelatuk pistol. Ibu jari 

akan melingkar wajar pada sisi kiri dari pegangan raket. Jari-jari agak renggang 

letaknya satu sama lain. 

 

 

 

Gambar 2.3 Pegangan forehand 
(Sumber: Icuk Sugiarto (2002:26)) 

 
2) Backhand Grip  

Pegangan backhand grip merupakan pegangan untuk pukulan dengan 

telapak tangan menghadap ke belakang. Satu-satunya perbedaan antara pegangan 

untuk melakukan pukulan forehand dan backhand ialah letak ibu jari yang 

dipindahkan dari kedudukan melingkari sisi pegangan raket (untuk forehand) 

menjadi posisi tegak di sudut kiri atas dari pegangan tersebut (untuk backhand). 

Dengan posisi seperti itu, memungkinkan menggunakan sisi dalam dari ibu jari 

sebagai pengungkit ketika melakukan gerakan memutar lengan dan tangan pada 

saat melakukan pukulan backhand. Beberapa pelatih menganjurkan pegangan 
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dengan ibu jari ke atas (thumb-up grip) untuk pukulan backhand, dengan raket 

diputar seperempat putaran ke kanan sehingga ibu jari rapat pada pegangan raket. 

Pegangan khusus ini sangat berguna untuk orang-orang yang baru belajar. 

Karena ibu jari memberikan tenaga ekstra pada pukulannya. Tetapi penulis tidak 

menggunakan cara pegangan ini karena bila shuttle ada di belakang tubuh pemain, 

maka pemain tidak dapat melakukan pukulan backhand yang efektif hingga ke 

garis belakang lawan. 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 2.4 Pegangan backhand 
Sumber : Icuk Sugiarto (2002:26) 

 
2.1.1.2 Gerakan Pergelangan Tangan  

Urutan pukulan dalam permainan bulutangkis diawali dengan gerakan 

kaki, gerakan badan, garakan lengan dan yang terakhir dilanjutkan dengan 

gerakan tangan. Hasil pukulan yang hanya menggunakan gerakan-gerakan kaki, 

badan dan lengan berarti pukulan itu tidak akan keras, tetapi pukulan hanya 

menggunakan pergelangan tangan saja juga tidak keras. Jadi seorang pemain itu 

dapat malakukan pukulan dangan baik dan keras, bila ia menggerakkan seluruh 

kegiatan berkesinambungan dari garakan kaki, badan, lengan dan pergelangan 

tangan (Tohar, 1992: 38). 



27 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.5 Pergerakan Pergelangan Tangan 
Sumber : Tohar (1992:65) 

 
2.1.1.3 Gerakan Melangkahkan Kaki 

Gerakan melangkahkan kaki atau footwork merupakan dasar untuk bisa 

menghasilkan pukulan berkualitas, yaitu apabila dilakukan dalam posisi baik. 

Untuk bisa memukul dengan posisi baik, seorang atlet harus memiliki kecepatan 

gerak. Kecepatan gerak kaki tidak bisa dicapai kalau footwork-nya tidak teratur 

(PB.PBSI, 2001:14).  

Cara latihan yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kemampuan 

footwork adalah sebagai berikut: 

1. Dari tengah ke depan; sebagai langkah dasar hanya dua langkah dimulai 

dengan kaki kiri kemudian kanan. 

2. Dari tengah ke belakang. 

3. Dari depan ke belakang dan sebaliknya. 
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Gambar 2.6 Pergerakan Kaki 

(www.badminton-information.com) 
 

James Poole (1982) yang dikutip Icuk Sugiarto (2002:74) mengatakan 

bahwa ada enam daerah dasar kerja kaki yaitu: 

1) Gerakan arah kiri depan untuk pukulan jaring forehand dan bawah atau lob. 

2) Gerakan  arah  kanan depan untuk pukulan jaring forehand dan bawah atau 

lob. 

3) Gerakan samping kiri untuk mengembalikan pukulan smash atau drive pada 

sisi backhand. 

4) Gerakan samping kanan untuk mengembalikan pukulan smash atau drive pada 

sisi forehand.  

5) Gerakan kanan belakang untuk pukulan forehand atas, dan  

6) Gerakan kiri belakang untuk pukulan backhand. 

 

2.1.1.4 Pemusatan Pikiran 

Seorang pemain dapat bermain dengan baik apabila ia masuk lapangan 

sudah mempersiapkan diri baik segi fisik, teknik maupun yang lain, tetapi salah 
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satu unsur yang penting harus mempunyai daya konsentrasi yang tinggi dalam 

melakukan permainan tersebut. 

Pemusatan pikiran berarti pemain itu harus mencurahkan diri sepenuhnya 

pada permainan itu. Terutama pada saat akan melakukan pukulan, pemain harus 

mengawasi jalannya shuttlecock, kemudian memusatkan untuk mengayunkan, 

melakukan pukulan, mengarahkan shuttlecock ke seberang lapangan dan tidak 

ketinggalan pula mencurahkan pikiran untuk kelanjutan melakukan pukulan yang 

telah dilakukan serta bagaimana gerakan kaki selanjutnya yang menguntungkan 

bagi pemain tersebut. 

Disini faktor ketegangan yang dialami oleh pemain saat pertandingan 

merupakan kendala yang.harus diatasi dengan unsur pemusatan pikiran ini. 

Apabila pemusatan pikiran ini dapat dikuasai oleh pemain secara baik dan jernih, 

biasanya kendala tersebut dapat teratasi secara mulus tanpa kesulitan yang berarti 

(Tohar,  1992:66). 

 

2.9 Konsep Smash Bulutangkis 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, terdapat berbagai macam teknik 

dasar dalam permainan bulutangkis. Salah satu diantaranya adalah teknik smash. 

Teknik dasar smash merupakan salah satu teknik pukulan dalam permainan 

bulutangkis yang banyak digunakan untuk mematikan permainan lawan sehingga 

kemenangan pun dapat diraih. 

Menurut Poole (1986 : 143) Smash adalah “pukulan overhead yang keras, 

diarahkan ke bawah yang kuat, merupakan pukulan menyerang yang utama dalam 
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bulutangkis.” Sedangkan PB PBSI (2006 : 5) mengemukakan bahwa, “Smash 

yaitu pukulan overhead yang keras, diarahkan ke bawah yang kuat, merupakan 

pukulan menyerang yang utama dalam bulutangkis.” 

Pukulan smash merupakan bentuk pukulan keras yang sering digunakan 

dalam permainan bulutangkis. Karakteristik pukulan ini adalah keras, laju 

jalannya shuttlecock cepat menuju lantai lapangan sehingga pukulan ini 

membutuhkan aspek kekuatan otot tungkai, bahu, lengan, dan fleksibilitas 

pergelangan tangan serta koordinasi gerak tubuh yang harmonis. 

Dalam praktek permainan, pukulan smash dapat dilakukan dalam sikap 

diam/berdiri atau sambil loncat (king smash). Oleh karena itu, pukulan Smash 

dapat berbentuk pukulan smash penuh, pukulan smash potong, pukulan Smash 

backhand, dan pukulan smash melingkar di atas kepala. 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menguasai teknik Smash ini 

menurut PB PBSI (2006 : 6) adalah sebagai berikut : 

1. Biasakan bergerak cepat untuk mengambil posisi pukul yang tepat. 

2. Perhatikan pegangan raket 

3. Sikap badan harus tetap lentur, kedua lutut dibengkokkan, dan tetap 

berkonsentrasi pada shuttlecock. 

4. Perkenaan raket dan shuttlecock di atas kepala dengan cara meluruskan lengan 

untuk menjangkau shuttlecock itu setinggi mungkin, dan pergunakan tenaga 

pergelangan tangan pada saat memukul shuttlecock. 

5. Akhiri rangkaian gerakan Smash ini dengan gerak lanjut ayunan raket yang 

sempurna di depan badan. 



31 

 

 Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pukulan Smash 

merupakan pukulan yang banyak digunakan untuk mematikan permainan lawan. 

Teknik pukulan smash ini secara bertahap setiap pemain harus menguasainya 

dengan sempurna melalui serangkaian latihan yang sistematis dan dengan 

berpedoman pada prinsip-prinsip latihan, karena hal ini sangat besar manfaatnya 

untuk meningkatkan kualitas permainan. 

 

2.10 Konsep Modifikasi Latihan 

 Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh guru 

atau pelatih agar latihan mencerminkan developmental approach practice, 

termasuk di dalamnya penguasaan siswa/atlet terhadap teknik dasar permainan 

bulutangkis, harus selalu dijadikan prinsip dalam modifikasi latihan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bahagia (2000 : 1) sebagai berikut : 

“Modifikasi adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi pelajaran 

dengan cara meruntuhkannya dalam bentuk aktivitas belajarnya, cara ini 

dimaksudkan untuk menuntut, menganalisa dan membelajarkan siswa dari yang 

tadinya lebih rendah menjadi memiliki yang lebih tinggi.” 

 Modifikasi diarahkan agar aktivitas latihan sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak serta dapat membantu mendorong perubahan kemampuan-

kemampuan anak ke arah perubahan yang lebih baik. Bulutangkis merupakan 

cabang olahraga yang banyak melibatkan fisik dan psikis yang sangat kompleks 

sehingga tidak semua anak siap menerimanya. Oleh karena itu, pengembangan 
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dari modifikasi sangat penting dilakukan untuk mempermudah melakukan tugas 

gerak keterampilan smash olahraga bulutangkis. 

 Cara guru atau pelatih memodifikasi latihan akan tercermin dari aktivitas 

latihan yang diberikan dari awal hingga akhir program latihan. Beberapa aspek 

analisa modifikasi ini tidak terlepas dari pengetahuan guru atau pelatih tentang 

tujuan, karakteristik materi, kondisi lingkungan, dan evaluasi. 

 Modifikasi dibagi beberapa macam, yaitu modifikasi materi latihan, 

modifikasi kondisi lingkungan latihan, dan modifikasi evaluasi latihan. Modifikasi 

materi latihan dapat dikaitkan dengan keterampilan yang dipelajarinya. Modifikasi 

materi ini dibagi ke dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut : 

1. Komponen Keterampilan 

Guru/pelatih dapat memodifikasi keterampilan yang dipelajari siswa tersebut 

dengan cara mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan 

kesulitannya. Misalnya dengan cara menganalisa dan membagi keterampilan 

keseluruhan ke dalam komponen-komponen lalu melatih performa sebelum 

melakukan latihan keseluruhan. 

2. Klasifikasi Materi 

Materi latihan dalam bentuk keterampilan-keterampilan yang akan dipelajari 

siswa dapat disederhanakan berdasarkan klasifikasi keterampilan. Guru/pelatih 

memodifikasi materi latihan tersebut dengan cara mengurangi dan menambah 

tingkat kesulitan dan kompleksitas materi latihan berdasarkan klasifikasi 

keterampilannya. 
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3. Kondisi Penampilan 

Guru/pelatih dapat memodifikasi kondisi penampilan siswa dengan cara 

mengurangi dan menambah tingkat kompleksitas dan kesulitannya. 

4. Jumlah Skill 

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan kesulitan 

tugas ajar dengan mengkombinasikan gerakan atau keterampilan. 

 Modifikasi kondisi lingkungan dapat digolongkan ke dalam beberapa 

klasifikasi, yaitu : peralatan, penataan ruang gerak, jumlah peserta yang terlibat, 

dan organisasi atau formasi organisasi. Modifikasi evaluasi maksudnya adalah 

penyusunan aktivitas latihan yang terfokus pada evaluasi skill yang sudah 

dipelajari siswa pada berbagai situasi. Prinsipnya, supaya suatu tugas guna yang 

tadinya dirasakan sulit menjadi mudah, yang kompleks menjadi sederhana yang 

besar diperkecil, yang tinggi diperpendek, dan sebagainya. 

 Modifikasi hendaknya sesuai dengan tingkat kemampuan siswa yang 

nantinya akan meningkatkan terhadap fisik, skill maupun konsepnya. Modifikasi 

latihan gerak tidak hanya menyenangkan, tapi juga siswa/atlet dapat efektif dalam 

penggunaan skill yang dimiliki. 

 Salah satu contoh dari beberapa faktor yang turut mempengaruhi kesulitan 

melakukan teknik dasar smash dalam permainan bulutangkis adalah ketinggian 

net. Karena ketinggian net yang sebenarnya terlalu tinggi untuk siswa sekolah 

dasar dalam melakukan smash, maka ketinggian net perlu dimodifikasi. 

 Untuk menghasilkan hasil smash bulutangkis yang baik, dalam arti cepat, 

akurat, dan terarah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam bentuk 

latihan atau modifikasi latihan. Namun demikian, sesuai dengan permasalahan 
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yang penulis teliti, maka penulis membahas bentuk latihan smash bulutangkis 

dengan cara mengubah ketinggian net sebenarnya yaitu 1,55 m yang direndahkan 

20 cm menjadi 1,35 m. Dengan demikian, siswa sekolah dasar diharapkan dapat 

melakukan smash sehingga penguasaan keterampilan smash dalam permainan 

bulutangkis dapat dengan cepat dikuasai oleh siswa. 

 

2.11 Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

4. Ada pengaruh latihan smash dengan posisi net tetap terhadap hasil latihan 

smash atlet putra kelompok umur 11-15 tahun pada klub bulutangkis 

serulingmas Banjarnegara. 

5. Ada pengaruh latihan smash dengan posisi net berubah terhadap hasil 

latihan smash atlet putra kelompok umur 11-15 tahun pada klub 

bulutangkis serulingmas Banjarnegara.  

6. Latihan smash dengan posisi net tetap lebih baik dibandingkan dengan 

latihan smash net berubah terhadap hasil latihan smash atlet putra 

kelompok umur 11-15 tahun pada klub bulutangkis serulingmas 

Banjarnegara. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Di samping itu, Metode penelitian 

juga merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian sebab baik atau tidaknya 

penelitian tergantung dari pertanggung jawaban dari metode penelitian. 

Metode penelitian sebagaimana yang kita kenal sekarang memberikan 

garis-garis yang tepat dan mengajukan syarat-syarat yang benar, maksudnya 

adalah untuk menjaga agar pengetahuan dicapai dari suatu penelitian dapat 

mempunyai harga yang ilmiah serta berkualitas tinggi. Penerapan metode 

penelitian harus dapat mengarah pada tujuan penelitian sehingga hasil yang 

diperoleh bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan anggota kelompok yang memiliki ciri atau 

identitas yang sama, yang dijadikan sasaran atau target penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah atlet putra kelompok umur 11-15 tahun pada klub 

Bulutangkis Serulingmas Banjarnegara yang berjumlah sebanyak 20 responden.  

 

3.2 Sampel 

Sampel adalah contoh, sebagian dari anggota populasi yang diperlakukan 

sebagai wakil atau yang mewakili populasi. Sebagai sampel dalam penelitian ini 

adalah atlet putra kelompok umur 11-15 tahun pada klub Bulutangkis Serulingmas 

Banjarnegara yang berjumlah sebanyak 20 responden.  
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian yang menjadi titik pusat perhatian suatu 

penelitian. (Arikunto, 1991). Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan 

menjadi objek pengamatan penelitian. Dari pengertian tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel penelitian adalah faktor-faktor yang berperan dalam 

suatu peristiwa yang akan mempengaruhi hasil penelitian. Dalam penelitian ini 

terdapat variabel-variabel yang merupakan faktor-faktor yang akan diteliti. 

Adapun variabel-variabel tersebut adalah modifikasi latihan dengan net yang 

direndahkan sebagai variabel bebas (X) dan variabel terikatnya adalah 

keterampilan smash permainan bulutangkis (Y). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik penngumpulan data merupakan faktor yang penting dalam sebuah 

penelitian, karena hubungan langsung dengan data yang diperoleh. Untuk data 

yang sesuai maka dalam penelitian ini pengumpulan data dengan menggunakan 

teknik tes. 

 

3.5 Desain atau Pola Penelitian 

Desain atau pola yang digunakan dalam penelitian ini adalah model subject 

design atau pola M-S, dengan pengertian “Matched Subject Design”, yaitu 

eksperimen yang menggunakan dua kelompk sampel yang sudah disamakan 

subjek demi subjek sebelum perlakuan dilaksanakan. Yang disamakan adalah satu 
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variabel atau lebih yang telah diketahui pengaruh terhadap hasil eksperimen yaitu 

variabel diluar atau faktor yang dieksperimenkan (Sutrisno Hadi, 1987: 278). 

Untuk menyamakan atau menyeimbangkan kedua grup tersebut dengan cara 

subject matching pairing yaitu subjek yang hasilnya sama atau hampir sama 

dengan tes awal kemudian dipasangkan dengan rumus AB BA. Selanjutnya A 

disebut sebagai kelompok eksperimen dan B sebagai kelompok kontrol sehingga 

terbentuk dua (2) kelompok, kaka kedua kelompok tersebut mempunyai tingkat 

kemampuan yang seimbang. Hal ini dapat dilihat dari mean dari kedua kelompok 

tersebut yang sama atau hampir sama untuk menentukan kelompok eksperimen 

dan kontrol. 

Kedua kelompok yang memiliki tingkat kemampuan yang seimbang diundi. 

Hal ini bertujuan memberikan kesempatan yang sama pada kedua kelompok untuk 

menjadi kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, sehingga subjektifitas 

dari peneliti tidak ada masuk didalamnya. Sehingga akan dapat ditentukan 

kelompok mana yang menjadi eksperimen maupun kelompok kontrol.  

 

3.6 Instrumen Penelitian  

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan prosedur 

pelaksanaan tes yang sudah baku, yaitu tes smash bulutangkis yang telah 

ditetapkan PB PBSI (2006 : 36), dimana skor atau nilai yang diambil adalah 

berupa angka. Adapun prosedur pelaksanaan tes tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Tujuan tes 

Tujuan tes dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan Atlet 

putra kelompok umur 11-15 tahun pada klub Bulutangkis Serulingmas 

Banjarnegara dalam melakukan smash bulutangkis. 

2. Alat yang digunakan antara lain : lapangan bulutangkis, net, raket, shuttlecock, 

meteran, dan formulir pencatat hasil lengkap dengan alat tulis yang 

dibutuhkan. 

3. Petugas terdiri dari dua orang, yaitu satu orang pemanggil dan satu orang 

pencatat hasil smash. 

4. Pelaksanaan tes 

Testee mula-mula mengambil sikap siap normal dengan jarak yang cukup dari 

net (2 – 3 meter) sambil memegang raket. Setelah mendengar aba-aba “Siap” 

dan “Ya” testee melangkahkan kaki ke belakang beberapa langkah, lalu testee 

melompat dengan raket diayunkan ke atas, dan kemudian melakukan smash.  
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Lapangan Tes Keterampilan smash Bulutangkis 

5. Skor 

Hasil yang dicatat adalah dan angka yang dihasilkan testee dalam melakukan 

tes keterampilan smash sebanyak lima kali kesempatan. 

  

3.7 Validitas dan Reliabilitas 

7. Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 1996 : 158). Untuk menguji kesahihan 

dalam penelitian ini digunakan analisa butir dengan mengkorelasikan skor-

skor yang ada dengan skor-skor total. Skor-skor pada butir dianggap sebagai 

nilai X dan Y, kemudian rumus yang digunakan :  

Pelaksanaan 
Smash 
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Interprestasi hasil analisis validitas yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.1 
Interprestasi Nilai Korelasi 

No Besarnya nilai r Interpretasi 
1 0.80 – 1.00 Tinggi 
2 0.60 – 0.80 Cukup 
3 0.40 – 0.60 Agak rendah 
4 0.20 – 0.40 Rendah 
5 0.00 – 0.20 Sangat rendah 

      Sumber : Arikunto, 1998 : 260 

Adapun hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 
Hasil Uji Validitas 

No  rhitung rtabel Kesimpulan  
1 0.773 0.516 Valid  
2 0.829 0.516 Valid 
3 0.727 0.516 Valid 
4 0.692 0.516 Valid 
5 0.906 0.516 Valid 
6 0.570 0.516 Valid  
7 0.607 0.516 Valid 
8 0.549 0.516 Valid 
9 0.775 0.516 Valid 

10 0.703 0.516 Valid 
11 0.710 0.516 Valid  
12 0.626 0.516 Valid 
13 0.822 0.516 Valid 
14 0.661 0.516 Valid 
15 0.551 0.516 Valid 
16 0.748 0.516 Valid  
17 0.590 0.516 Valid 
18 0.599 0.516 Valid 
19 0.700 0.516 Valid 
20 0.746 0.516 Valid 

   Sumber : Lampiran 1 
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8. Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam 

mengukur suatu gejala atau kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat 

ukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut rendah maka alat tersebut 

tidak stabil dalam mengukur suatu gejala. Rumus reliabilitas dalam penelitian 

ini menggunakan rumus Koefisien Alfha Cronbach (Arikunto, 1996: 192). 

Dimana rumusnya sebagai berikut : 

r11 = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ∑
2
t

2
b - 1

1)-(k
k

σ
σ

  

Keterangan: 

r n          : koefisien reliabilitas 

k           : jumlah item variabel 

∑σb
2     : jumlah varian butir  

σt
2     : varian total 

Untuk memperoleh hasil uji validitas ini digunakan Program komputer 

Microsof Excel. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai r11 sebesar 

0.994 dengan N sebesar 10 diperoleh rtabel sebesar 0.516. Dengan demikian 

instrumen penelitian reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian.  

 

3.8 Teknik Analisa Data 

Bagian terpenting dari suatu penelitian adalah adanya suatu analisis data. 

Menurut Lexy J Moleong (1989) analisa data adalah proses mengorganisasikan 
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dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data.  

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengenai 

metode eksperimen ini, Surakhmad (1998 : 148) menjelaskan sebagai berikut : 

“Dalam arti yang luas, bereksperimen ialah mengadakan kegiatan percobaan 

untuk melihat sesuatu hasil.” Dalam penelitian ini penulis mengadakan percobaan 

terhadap sekelompok subjek yang akan menerima perlakuan tertentu dalam masa 

waktu tertentu. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus statistika dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Membuat distribusi frekuensi, langkah-langkahnya adalah : 

a. Menentukan rentang (r  =  skor tertinggi  –  skor terendah) 

b. Menentukan kelas interval (k  =  1  +  3,3 log n) 

c. Menentukan panjang interval (P  = 
k
r ) 

2. Menghitung skor rata-rata (mean) dari masing-masing data, rumus yang 

digunakan adalah : 

         X  =  Xo  +  P  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑
∑

fi
cifi  

Keterangan : 

X  =   nilai rata-rata yang dicari 

fi =  frekuensi 
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ci =  deviasi atau simpangan 

Xo =  titik tengah skor yang membuat tanda kelas dh nilai  c  =  0 

P =  panjang kelas interval 

3. Menghitung standar deviasi atau simpangan baku, rumus yang digunakan 

adalah : 

         S  =  P  
1)(nn

ci)fi(cifin 22

−
∑−∑  

Keterangan : 

S =   standar deviasi yang dicari 

n =   jumlah sampel (n = ∑ fi) 

P =   panjang kelas interval 

fi =   frekuensi 

ci =   deviasi atau simpangan 

4. Menghitung varians dari masing-masing tes, rumus yang digunakan adalah : 

   S2  =  P2 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
∑−∑
1)(nn

ci)fi(cifin 22

 

Keterangan : 

S2 =   varians yang dicari 

P2 =   panjang kelas interval dikuadratkan 

fi =   frekuensi 

ci =   deviasi atau simpangan 

5. Menguji normalitas data dari setiap tes melalui penghitungan statistik χ2       

(Chi–kuadrat), rumus yang digunakan adalah : 
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   χ2  =  ∑
=

−k

1i

2

Ei
Ei)(Oi  

Keterangan : 

χ2 =  Chi–kuadrat (lambang yang menyatakan nilai normalitas) 

Oi = frekuensi nyata atau nilai observasi/pengamatan 

Ei = frekuensi teoretik atau ekspektasi, yaitu luas kelas interval dikalikan 

dengan jumlah sampel (n). 

 Kriteria pengujian dengan menggunakan distribusi chi–kuadrat (χ2) 

dengan taraf nyata α = 0,05 dan dk = k – 3. Apabila χ2
 (1 – α), (k – 3) atau χ2

 tabel 

dari daftar chi–kuadrat (χ2) lebih besar atau sama dengan hasil penghitungan 

statistika χ2, maka data-data dari setiap tes itu berdistribusi normal dapat 

diterima, untuk harga χ2 lainnya ditolak. 

6. Menguji homogenitas dari data setiap tes melalui penghitungan statistik F, 

rumus yang digunakan adalah : 

F  =  
terkecilVarians
terbesarVarians  

 Kriteria pengujian dengan menggunakan distribusi F dengan taraf nyata   

α = 0,05 dan dk = n – 1. Apabila nilai Fhitung lebih kecil atau sama dengan Ftabel 

distribusi atau F ≤ F ½ α (v1, v2), maka data dari kelompok tes itu homogen.              

F ½ α (v1, v2) didapat dari daftar distribusi F dengan peluang ½ α. Sedangkan 

derajat kebebasan (dk) v1 dan v2 masing-masing sesuai dengan dk pembilang 

dan dk penyebut  =  n. 
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7. Menguji diterima atau ditolaknya hipotesis melalui pendekatan uji kesamaan    

dua rata-rata uji satu pihak (uji t'), dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 t'   =  

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX

+

−  

Kriteria penerimaan hipotesis adalah terima hipotesis (Ho) jika –

21
2211

ww
twtw

+
+  < t' < 

21
2211

ww
twtw

+
+  dan tolak dalam hal lainnya, dimana :  

w1 = 
1

2
1

n
S , w2 = 

2

2
2

n
S  

t1  =  t (1 – ½ α) (n1 – 1) 

t2  =  t (1 – ½ α) (n2 – 1) 

 

3.9 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penelitian  

Dalam penelitian ini untuk menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan 

kesalahan selama penelitian, maka dikemukakan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian dan usaha-usaha untuk menghindarinya. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian ini adalah: 

1. Kesungguhan hati 

faktor kesungguhan hati dalam pelaksanaan penelitian dari masing-masing 

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

memotivasi, mengawasi dan mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan dengan 
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melibatkan pembimbing untuk mengarahkan kegiatan sampel pada tujuan yang 

akan dicapai.  

2. Penggunaan alat 

Dalam penelitian ini, baik test 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. Pemberian materi 

Materi latihan mempunyai peran yang sangat penting dalam usaha mencapai 

tujuan, jelas hal ini akan menimbulkan kebosanan pada sampel sehingga untuk 

menghindarinya perlu diberikan latihan dalam bentuk permainan sebagai 

pembangkit gairah (motivasi) dengan cara bermain bulutangkis. 

4. Kemampuan sampel 

Masing-masing sampel memiliki kemampuan dasar yang berbeda, baik 

dalam penerimaan materi secara lisan maupun kemampuan dalam penggunaan 

alat tes. Untuk iti selain diberikan informasi secara klasikal, secar individu juga 

diusahakan diberikan koreksi agar tes yang digunakan benar-benar baik.  

5. Kegiatan sampel diluar penelitian  

Tujuan utama pelaksanaan penelitian ini adalah memperoleh data-data 

seakurat mungkin. Untuk menghindarinya adanya kegiatan sampel diluar 

penelitian yang bisa menghambat proses latihan dan pengambilan data penelitian, 

diatasi dengan memilih waktu penelitian bersamaan dengan jadwal latihan rutin.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab III bahwa untuk mengetahui 

pengaruh latihan smash dengan posisi net tetap dan net berubah terhadap hasil 

latihan smash atlet putra kelompok umur 11-15 tahun pada klub Bulutangkis 

Serulingmas Banjarnegara digunakan uji t atau t test.  

Sebelum disajikan mengenai hasil uji t atau t test, akan disajikan mengenai 

gambaran atau deskripsi data hasil penelitian dari data hasil penelitian pre test dan 

post test.  

4.1.1 Analisis Deskriptif 

Test yang dilaksanakan baik pada saat pre test maupun post test sebanyak 

20 kali. Namun demikian dalam penyajian analisis deskriptif ini data tidak dibagi 

dalam pre test dan post test melainkan didasarkan pada kelompok yang melakukan 

smash dengan posisi net berubah dan net tetap. Untuk lebih jelasnya sebagai 

berikut:  

1. Posisi net tetap  

Hasil penelitian untuk kelompok yang melakukan smash dengan posisi net 

tetap pada saat pre test diketahui memiliki rata-rata (mean) sebesar 25,70 dengan 

median (nilai tengah) sebesar 25,50 dan modus (nilai yang paling sering didapat) 

sebesar 30,00. Pada standar deviasi 5,69 dan varian sebesar 32,45 maka diketahui 
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besarnya hasil minimum (terendah) sebesar 15,00 dan hasil maksimum (tertinggi) 

sebesar 36,00.  

Sedangkan hasil post test untuk kelompok yang menggunakan posisi net 

tetap diketahui besarnya rata-rata (mean) sebesar 40,40 dengan median (nilai 

tengah) sebesar 41,00 dan modus (nilai yang paling sering didapat) sebesar 41,00. 

Pada standar deviasi 4,94 dan varian sebesar 24,48 maka diketahui besarnya hasil 

minimum (terendah) sebesar 33,00 dan hasil maksimum (tertinggi) sebesar 49,00. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

 
 

2. Posisi net berubah  

Hasil penelitian untuk kelompok yang melakukan smash dengan posisi net 

berubah pada saat pre test diketahui memiliki rata-rata (mean) sebesar 25,80 

dengan median (nilai tengah) sebesar 25,50 dan modus (nilai yang paling sering 

didapat) sebesar 28,00. Pada standar deviasi 4,16 dan varian sebesar 21,29 maka 

diketahui besarnya hasil minimum (terendah) sebesar 19,00 dan hasil maksimum 

(tertinggi) sebesar 33,00.  

Statistics

10 10
0 0

25.7000 40.4000
25.5000 41.0000

30.00 41.00
5.69698 4.94862

32.456 24.489
15.00 33.00
36.00 49.00

257.00 404.00

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum

Pre test Post test
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Sedangkan hasil post test untuk kelompok yang menggunakan posisi net 

berubah diketahui besarnya rata-rata (mean) sebesar 34,00 dengan median (nilai 

tengah) sebesar 35,00 dan modus (nilai yang paling sering didapat) sebesar 35,00. 

Pada standar deviasi 5,43 dan varian sebesar 29,55 maka diketahui besarnya hasil 

minimum (terendah) sebesar 21,00 dan hasil maksimum (tertinggi) sebesar 42,00. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

 
 
4.1.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji sebaran data. Berdasarkan hasil 

perhitungan chi square test dengan program SPSS diketahui hasil untuk data pre 

test dan post test hasil posisi net tetap sebagai berikut: 

       Tabel 4.3 

 
 

Test Statistics

.800 .800
8 8

.999 .999

Chi-Squarea

df
Asymp. Sig.

Pre test Post test

9 cells (100.0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 1.1.

a. 

Statistics

10 10
0 0

25.8000 34.0000
25.5000 35.0000

28.00 35.00
4.61399 5.43650
21.289 29.556
19.00 21.00
33.00 42.00

258.00 340.00

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum 
Sum

Pre test Post test
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Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa semua data baik pre test maupun 

post test data posisi net tetap memiliki nilai signifikansi diatas 0.05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sebaran data penelitian hasil smash posisi net tetap 

normal dan dapat dilanjutkan dengan analisa t test.  

Sedangkan untuk sebaran data penelitian hasil smash dengan posisi net 

berubah dapat dilihat pada tabel berikut: 

     Tabel 4.4 

 
 

Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa semua data baik pre test maupun 

post test data posisi net berubah memiliki nilai signifikansi diatas 0.05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sebaran data penelitian hasil smash posisi net berubah 

normal dan dapat dilanjutkan dengan analisa t test.  

 

4.1.3 Uji Homogenitas 

Uji linieritas data bertujuan mengetahui linier tidaknya masing-masing 

variabel. Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS untuk kelompok 

tes dengan posisi net tetap diperoleh sebagai berikut: 

Test Statistics

.800 2.800
8 7

.999 .903

Chi-Squarea,b 

df
Asymp. Sig.

Pre test Post test

9 cells (100.0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 1.1.

a. 

8 cells (100.0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 1.3.

b. 
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Tabel 4.5 

 
 

 
Berdasarkan hasil perhitungan untuk data smash dengan posisi net tetap 

diketahui nilai Fhitung  sebesar 37.948 dengan signifikansi sebesar 0.000 pada df 

pembilang sebesar 1 dan df penyebut sebesar 18. Karena nilai signifikansi 

dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data dari kelompok tes dengan 

posisi net tetap tersebut homogen.  

Sedangkan hasil pengujian untuk kelompok tes dengan posisi net berubah 

diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

 
 

 
Berdasarkan hasil perhitungan untuk data smash dengan posisi net berubah 

diketahui nilai Fhitung  sebesar 13.225 dengan signifikansi sebesar 0.002 pada df 

pembilang sebesar 1 dan df penyebut sebesar 18. Karena nilai signifikansi 

ANOVA

Pre test - Post test

336.200 1 336.200 13.225 .002
457.600 18 25.422
793.800 19

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

ANOVA

Pre test - Post test

1080.450 1 1080.450 37.948 .000
512.500 18 28.472

1592.950 19

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data dari kelompok tes dengan 

posisi net berubah tersebut homogen.  

4.1.4 Uji Hipotesis 

1. Pengaruh latihan smash dengan posisi net tetap terhadap hasil latihan 

smash 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara latihan smash dengan 

posisi net tetap terhadap hasil latihan smash atlet putra kelompok umur 11-15 

tahun pada klub Bulutangkis Serulingmas Banjarnegara maka dilakukan uji t atau 

t test.  

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai thitung sebesar 13.49 dengan 

taraf signifikansi 5%, N sebesar 20 maka diperoleh ttabel  sebesar 1,96. Karena 

thitung > ttabel (13.49 > 1,96) jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan latihan smash dengan posisi net tetap terhadap hasil latihan smash atlet 

putra kelompok umur 11-15 tahun pada klub Bulutangkis Serulingmas 

Banjarnegara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan berikut ini : 

Tabel 4.7 

 
 
 
 

Berdasarkan hasil tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdapat 

pengaruh yang signifikan latihan smash dengan posisi net tetap terhadap hasil 

  Paired Samples Test

11.10 2.60128 .82260 9.23916 12.96084 13.49 9 .000Pre test - Post test Pair 1
Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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latihan smash atlet putra kelompok umur 11-15 tahun pada klub Bulutangkis 

Serulingmas Banjarnegara, atau Ha diterima. 

2. Pengaruh latihan smash dengan posisi net berubah terhadap hasil latihan 

smash 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara latihan smash dengan 

posisi net berubah terhadap hasil latihan smash atlet putra kelompok umur 11-15 

tahun pada klub Bulutangkis Serulingmas Banjarnegara maka dilakukan uji t atau 

t test.  

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai thitung sebesar 11.196 dengan 

taraf signifikansi 5%, N sebesar 20 maka diperoleh ttabel  sebesar 1,96. Karena 

thitung > ttabel (11.196 > 1,96) jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan latihan smash dengan posisi net berubah terhadap hasil latihan smash 

atlet putra kelompok umur 11-15 tahun pada klub Bulutangkis Serulingmas 

Banjarnegara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan berikut ini : 

Tabel 4.8 

 
 
 

Berdasarkan hasil tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdapat 

pengaruh yang signifikan latihan smash dengan posisi net berubah terhadap hasil 

latihan smash atlet putra kelompok umur 11-15 tahun pada klub Bulutangkis 

Serulingmas Banjarnegara, atau Ha diterima. 

 

 Paired Samples Test

9.30000 2.62679 .83066 7.42091 11.17909 11.196 9 .000Pre test - Post testPair 1 
Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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3. Perbandingan hasil antara latihan smash dengan posisi net tetap dan net 

berubah terhadap hasil latihan smash  

Untuk mengetahui manakah yang lebih baik hasil latihan smash dengan 

posisi net berubah dan posisi net tetap maka dapat dilihat dari peningkatan hasil 

latihan smash kedua kelompok. Untuk latihan smash dengan posisi net tetap 

perbandingan antara hasil pre test dengan post test sebagai berikut: 

Pre test  : 257     

Post test  : 368 

% peningkatan  = 100% x 
X

X - X

2

12   

= 100% x 
368

257 - 368   = 30,16% 

Hasil latihan smash dengan posisi net tetap mengalami peningkatan 

sebesar 30,16%. Sedangkan untuk latihan smash dengan posisi net berubah 

perbandingan antara rata-rata hasil pre test dengan post test sebagai berikut: 

Pre test  : 258     

Post test  : 351 

% peningkatan  = 100% x 
X

X - X

2

12   

= 100% x 
351

258 - 325   = 26,50% 

Hasil latihan smash dengan posisi net berubah mengalami peningkatan 

sebesar 26,50%. Jadi dapat disimpulkan bahwa latihan smash dengan posisi net 

tetap lebih baik dibandingkan latihan smash dengan posisi net berubah karena 

rata-rata persentase peningkatan latihan smash dengan posisi net tetap lebih besar 

dibandingkan dengan rata-rata persentase latihan smash dengan posisi net 

berubah.  
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4.2 Pembahasan  

1. Pengaruh latihan smash dengan posisi net tetap terhadap hasil latihan 

smash 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan latihan smash 

dengan posisi net tetap terhadap hasil latihan smash atlet putra kelompok umur 

11-15 tahun pada klub Bulutangkis Serulingmas Banjarnegara. Smash merupakan 

salah satu bentuk gerakan dalam permainan bukutangkis yang didalamnya 

terdapat unsur-unsur kecepatan, ketepatan dan kelincahan. Dalam melaksanakan 

latihan smash dapat dilakukan dengan posisi net tetap maupun posisi net berubah. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode tersebut (net tetap dan net 

berubah).  

Dengan posisi net tetap, maka atlet dapat melakukan perkiraan berapa 

tinggi net sehingga hasil pukulannya lebih kuat, cepat dan tepat. Seangkan jika 

posisi net selalu berubah hal ini dapat mengakibatkan atlet lebih sulit untuk 

memperkirakan daerah yang akan dituju dalam melakukan smash. Modifikasi 

diarahkan agar aktivitas latihan sesuai dengan tingkat perkembangan anak serta 

dapat membantu mendorong perubahan kemampuan-kemampuan anak ke arah 

perubahan yang lebih baik. Bulutangkis merupakan cabang olahraga yang banyak 

melibatkan fisik dan psikis yang sangat kompleks sehingga tidak semua anak siap 

menerimanya. Oleh karena itu, pengembangan dari modifikasi sangat penting 

dilakukan untuk mempermudah melakukan tugas gerak keterampilan smash 

olahraga bulutangkis. 
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2. Pengaruh latihan smash dengan posisi net berubah terhadap hasil latihan 

smash 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan latihan 

smash dengan posisi net berubah terhadap hasil latihan smash atlet putra 

kelompok umur 11-15 tahun pada klub Bulutangkis Serulingmas Banjarnegara. 

Dalam melakukan smash selain dibutuhkan kekuatan dan kecepatan juga 

dibutuhkan ketepatan antara shuttlecock dengan tinggi net yang ada. Smash yang 

dilakukan keras dan cepat tidak akan berguna jika hasil pukulannya menyangkut 

di daerah sendiri karena terkena net. Untuk itu diperlukan latihan yang tepat agar 

diperoleh hasil pukulan yang kuat, cepat dan tepat. Metode latihan yang sudah ada 

harus mendapatkan evaluasi agar dicapai hasil yang lebih optimal.  

Perubahan tinggi net dilakukan dengan maksud melatih kemampuan 

pemain dalam memperkirakan berapa tinggi net sehingga akurasi pukulan pemain 

lebih terlatih. Menurut Poole (1986 : 143) Smash adalah “pukulan overhead yang 

keras, diarahkan ke bawah yang kuat, merupakan pukulan menyerang yang utama 

dalam bulutangkis.” Pukulan smash merupakan bentuk pukulan keras yang sering 

digunakan dalam permainan bulutangkis. Karakteristik pukulan ini adalah keras, 

laju jalannya shuttlecock cepat menuju lantai lapangan sehingga pukulan ini 

membutuhkan aspek kekuatan otot tungkai, bahu, lengan, dan fleksibilitas 

pergelangan tangan serta koordinasi gerak tubuh yang harmonis. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi kesulitan melakukan teknik dasar smash dalam permainan 
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bulutangkis adalah ketinggian net. Karena ketinggian net yang sebenarnya terlalu 

tinggi untuk siswa sekolah dasar dalam melakukan smash, maka ketinggian net 

perlu dimodifikasi. Untuk menghasilkan hasil smash bulutangkis yang baik, 

dalam arti cepat, akurat, dan terarah dapat dilakukan dengan menggunakan 

berbagai macam bentuk latihan atau modifikasi latihan. 

 

3. Perbandingan latihan smash dengan posisi net tetap dan berubah 

terhadap hasil latihan smash 

  Hasil latihan smash dengan posisi net tetap lebih baik dibandingkan 

latihan smash dengan posisi net berubah karena rata-rata persentase peningkatan 

latihan smash dengan posisi net tetap lebih besar dibandingkan dengan rata-rata 

persentase latihan smash dengan posisi net berubah. 

Dalam praktek permainan, pukulan smash dapat dilakukan dalam sikap 

diam/berdiri atau sambil loncat (king smash). Oleh karena itu, pukulan latihan 

smash dapat dilakukan dengan posisi net tetap maupun posisi net berubah. Hal ini 

dilakukan dengan maksud agar atlet mampu meningkatkan teknik bermain dalam 

olahraga bulutangkis.  

Dari hasil penelitian menunjukkan posisi net tetap memberikan pengaruh 

yang lebih baik terhadap hasil smash dibandingkan posisi net berubah. Pukulan 

smash merupakan bentuk pukulan keras yang sering digunakan dalam permainan 

bulutangkis. Karakteristik pukulan ini adalah keras, laju jalannya shuttlecock 
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cepat menuju lantai lapangan sehingga pukulan ini membutuhkan aspek kekuatan 

otot tungkai, bahu, lengan, dan fleksibilitas pergelangan tangan serta koordinasi 

gerak tubuh yang harmonis. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa simpulan antara 

lain : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan latihan smash dengan posisi net tetap 

terhadap hasil latihan smash atlet putra kelompok umur 11-15 tahun pada klub 

bulutangkis serulingmas Banjarnegara. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan latihan smash dengan posisi net berubah 

terhadap hasil latihan smash atlet putra kelompok umur 11-15 tahun pada klub 

bulutangkis serulingmas Banjarnegara.  

3. Latihan smash dengan posisi net tetap lebih baik dibandingkan latihan smash 

dengan posisi net berubah karena rata-rata persentase peningkatan latihan 

smash dengan posisi net tetap lebih besar dibandingkan dengan rata-rata 

persentase latihan smash dengan posisi net berubah. 

 

5.2 Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil 

penelitian antara lain: 

1. Metode latihan smash dengan posisi net tetap dan net berubah hanya usaha 

untuk meningkatkan teknik bermain dalam olahraga bulutangkis, untuk itu 
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perlu disadari oleh pemain dan pelatih untuk meningkatkan kondisi fisik 

secara kontinu untuk menunjang stamina atlet pada saat bertanding. 

2. Selain teknik dan fisik, seorang pemain bulutangkis hendaknya juga 

menguasai taktik bermain yang baik. Dengan memperhatikan taktik, berarti 

pemain harus memahami kondisi musuh dengan baik. Dengan memiliki taktik 

yang baik maka pemain akan dapat merencanakan suatu metode atau cara 

yang palin tepat untuk menghadapi mush dan mampu mengatur tempo 

kompetisi dari setiap pertandingan.  

3. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai 

bahan acuan terkait dengan tema yang diangkat yaitu pengaruh  latihan smash 

dengan posisi net tetap dan net berubah terhadap hasil latihan smash. 
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Frequencies Posisi Net Tetap 

 
Frequency Table 

 

 

Statistics

10 10
0 0

25.7000 40.4000
25.5000 41.0000

30.00 41.00
5.69698 4.94862

32.456 24.489
15.00 33.00
36.00 49.00

257.00 404.00

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum

Pre test Post test

Pre test

1 10.0 10.0 10.0
1 10.0 10.0 20.0
1 10.0 10.0 30.0
1 10.0 10.0 40.0
1 10.0 10.0 50.0
1 10.0 10.0 60.0
1 10.0 10.0 70.0
2 20.0 20.0 90.0
1 10.0 10.0 100.0

10 100.0 100.0

15.00
21.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
30.00
36.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Post test

1 10.0 10.0 10.0
1 10.0 10.0 20.0
1 10.0 10.0 30.0
1 10.0 10.0 40.0
2 20.0 20.0 60.0
1 10.0 10.0 70.0
1 10.0 10.0 80.0
1 10.0 10.0 90.0
1 10.0 10.0 100.0

10 100.0 100.0

33.00
34.00
36.00
40.00
41.00
42.00
43.00
45.00
49.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequencies Posisi Net Berubah 

 
Frequency Table 

 

 

Statistics

10 10
0 0

25.8000 34.0000
25.5000 35.0000

28.00 35.00
4.61399 5.43650

21.289 29.556
19.00 21.00
33.00 42.00

258.00 340.00

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum

Pre test Post test

Pre test

1 10.0 10.0 10.0
1 10.0 10.0 20.0
1 10.0 10.0 30.0
1 10.0 10.0 40.0
1 10.0 10.0 50.0
1 10.0 10.0 60.0
2 20.0 20.0 80.0
1 10.0 10.0 90.0
1 10.0 10.0 100.0

10 100.0 100.0

19.00
20.00
23.00
24.00
25.00
26.00
28.00
32.00
33.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Post test

1 10.0 10.0 10.0
1 10.0 10.0 20.0
1 10.0 10.0 30.0
1 10.0 10.0 40.0
3 30.0 30.0 70.0
1 10.0 10.0 80.0
1 10.0 10.0 90.0
1 10.0 10.0 100.0

10 100.0 100.0

21.00
31.00
33.00
34.00
35.00
36.00
38.00
42.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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NPar Tests 
Chi-Square Test 
Frequencies Posisi Net Tetap 

 

 

 

Pre test

1 1.1 -.1
1 1.1 -.1
1 1.1 -.1
1 1.1 -.1
1 1.1 -.1
1 1.1 -.1
2 1.1 .9
1 1.1 -.1
1 1.1 -.1

10

19.00
20.00
23.00
24.00
25.00
26.00
28.00
32.00
33.00
Total

Observed N Expected N Residual

Post test

1 1.3 -.3
1 1.3 -.3
1 1.3 -.3
1 1.3 -.3
3 1.3 1.8
1 1.3 -.3
1 1.3 -.3
1 1.3 -.3

10

21.00
31.00
33.00
34.00
35.00
36.00
38.00
42.00
Total

Observed N Expected N Residual

Test Statistics

.800 2.800
8 7

.999 .903

Chi-Squarea,b

df
Asymp. Sig.

Pre test Post test

9 cells (100.0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 1.1.

a. 

8 cells (100.0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 1.3.

b. 
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NPar Tests 
Chi-Square Test 
Frequencies Net Berubah 

 

 

 

Pre test

1 1.1 -.1
1 1.1 -.1
1 1.1 -.1
1 1.1 -.1
1 1.1 -.1
1 1.1 -.1
1 1.1 -.1
2 1.1 .9
1 1.1 -.1

10

15.00
21.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
30.00
36.00
Total

Observed N Expected N Residual

Post test

1 1.1 -.1
1 1.1 -.1
1 1.1 -.1
1 1.1 -.1
2 1.1 .9
1 1.1 -.1
1 1.1 -.1
1 1.1 -.1
1 1.1 -.1

10

33.00
34.00
36.00
40.00
41.00
42.00
43.00
45.00
49.00
Total

Observed N Expected N Residual

Test Statistics

.800 .800
8 8

.999 .999

Chi-Squarea

df
Asymp. Sig.

Pre test Post test

9 cells (100.0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 1.1.

a. 
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Oneway Posisi Net Tetap 

 
Oneway Net Berubah 

 

ANOVA

Pre test - Post test

1080.450 1 1080.450 37.948 .000
512.500 18 28.472

1592.950 19

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

ANOVA

Pre test - Post test

336.200 1 336.200 13.225 .002
457.600 18 25.422
793.800 19

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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T-Test Posisi Net Tetap 

 

 

T-Test Net Berubah 

 

 

 
 

Paired Samples Statistics

36.8000 10 5.45283 1.72434
25.7000 10 5.69698 1.80154

Pre test
Post test

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Samples Correlations

10 .892 .001Pre test & Post testPair 1
N Correlation Sig.

Paired Samples Test

11.10 2.60128 .82260 9.23916 12.96084 13.49 9 .000Pre test - Post testPair 1
Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Paired Samples Statistics

35.1000 10 6.31489 1.99694
25.8000 10 4.61399 1.45907

Pre test
Post test

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Samples Correlations

10 .931 .000Pre test & Post testPair 1
N Correlation Sig.

Paired Samples Test

9.30000 2.62679 .83066 7.42091 11.17909 11.196 9 .000Pre test - Post testPair 1
Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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Gambar 1.  
Lapangan Lokasi Penelitian 

 
 

 
Gambar 2. 
Pemanasan  
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Gambar 3 

Pengambilan Data Penelitian  
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PROGRAM LATIHAN 

(Latihan Smash Bulutangkis dengan Modifikasi Net Tetap dan Net Berubah) 

 

1 Menjelaskan terlebih dahulu pelaksanaan latihan smash kepada sampel. 

2. Seluruh sampel mencoba melakukan smash untuk menentukan ketinggian net 

(modifikasi ketinggian net). 

3. Latihan smash dilakukan sebanyak 20 kali pada setiap latihan. 

4. Penambahan beban latihan dengan cara menambah repetisi pukulan atau 

memodifikasi ketinggian net. 

5. Menaikan net secara bertahap hingga menjadi 1,55 m. 

6. Setiap latihan didahului dengan pemanasan dengan urutan peregangan statis, 

joging, dan peregangan dinamis. 

7. Setiap akhir latihan diberikan penenangan dengan peregangan dinamis. 

 
TABEL PROGRAM LATIHAN 

 
Pertemuan Materi Waktu Keterangan 

1 Tes awal smash
bulutangkis 

20 kali kesempatan Untuk menentukan 
kemampuan awal sampel 
sebelum diberikan latihan. 

2 Latihan melakukan 
smash, ketinggian net 
135 cm 

Catat berapa kali sampel 
berhasil melakukan smash. 

3 Latihan melakukan 
smash, ketinggian net 
135 cm 

4 Latihan melakukan 
smash, ketinggian net 
140 cm 

Ketinggian ditingkatkan 
karena sampel dianggap 
sudah mampu untuk 
melakukan smash dengan 
ketinggian 135 cm 

5 Latihan melakukan 
smash, ketinggian net 
140 cm 

6 Latihan melakukan 
smash, ketinggian net 
145 cm 

Ketinggian ditingkatkan 
karena sampel dianggap 
sudah mampu untuk 
melakukan smash dengan 
ketinggian 140 cm 

7 Latihan melakukan 
smash, ketinggian net 
145 cm 
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8 Latihan melakukan 
smash, ketinggian net 
150 cm 

Ketinggian ditingkatkan 
karena sampel dianggap 
sudah mampu untuk 
melakukan smash dengan 
ketinggian 145 cm 

9 Latihan melakukan 
smash, ketinggian net 
150 cm 

10 Latihan melakukan 
smash, ketinggian net 
155 cm 

Ketinggian ditingkatkan 
karena sampel dianggap 
sudah mampu untuk 
melakukan smash dengan 
ketinggian 150 cm 

11 Latihan melakukan 
smash, ketinggian net 
155 cm 

12 Tes Akhir smash Untuk mengetahui 
kemampuan akhir sampel 
setelah diberikan latihan. 
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Bulutangkis atau badminton adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh 
dua orang (untuk tunggal) atau dua pasangan (untuk ganda) yang saling 
berlawanan. 
Mirip dengan tenis, bulutangkis bertujuan memukul bola permainan ("kok" atau 
"shuttlecock") melewati net agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah 
ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. 
 
Ada lima partai yang biasa dimainkan dalam bulutangkis, yaitu: 

Tunggal putra  
Tunggal putri  
Ganda putra  
Ganda putri  
Ganda campuran  

 

Lapangan dan net 
  
Lapangan bulutangkis berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran seperti 
terlihat pada gambar. Garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm dan 
harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Warna yang disarankan untuk 
garis adalah putih atau kuning. Permukaan lapangan disarankan terbuat dari kayu 
atau bahan sintetis yg lunak. Permukaan lapangan yang terbuat dari beton atau 
bahan sintetik yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan 
cedera pada pemain. Net setinggi 1,55 m berada tepat di tengah lapangan. Net 
harus berwarna gelap kecuali bibir net yang mempunyai ketebalan 75 mm harus 
berwarna putih. 
Lapangan bulutangkis 

 
 Partai 
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Ada lima partai yang biasa dimainkan dalam bulutangkis, yaitu: 
Tunggal putra  
Tunggal putri  
Ganda putra  
Ganda putri  
Ganda campuran  

 

Lapangan dan net 
  
Lapangan bulutangkis berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran seperti 
terlihat pada gambar. Garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm dan 
harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Warna yang disarankan untuk 
garis adalah putih atau kuning. Permukaan lapangan disarankan terbuat dari kayu 
atau bahan sintetis yg lunak. Permukaan lapangan yang terbuat dari beton atau 
bahan sintetik yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan 
cedera pada pemain. Net setinggi 1,55 m berada tepat di tengah lapangan. Net 
harus berwarna gelap kecuali bibir net yang mempunyai ketebalan 75 mm harus 
berwarna putih. 
 

Perlengkapan 
  

Raket  
Secara tradisional raket dibuat dari kayu. Kemudian aluminium atau logam ringan 
lainnya menjadi bahan yang dipilih. Kini, hampir semua raket bulutangkis 
profesional berkomposisikan komposit serat karbon (plastik bertulang grafit). 
Serat karbon memiliki kekuatan hebat terhadap perbandingan berat, kaku, dan 
memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Namun, sejumlah model 
rendahan masih menggunakan baja atau aluminium untuk sebagian atau 
keseluruhan raket. 
 

Perlengkapan 
  

Raket  
Secara tradisional raket dibuat dari kayu. Kemudian aluminium atau logam ringan 
lainnya menjadi bahan yang dipilih. Kini, hampir semua raket bulutangkis 
profesional berkomposisikan komposit serat karbon (plastik bertulang grafit). 
Serat karbon memiliki kekuatan hebat terhadap perbandingan berat, kaku, dan 
memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Namun, sejumlah model 
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rendahan masih menggunakan baja atau aluminium untuk sebagian atau 
keseluruhan raket. 

Senar  
Mungkin salah satu dari bagian yang paling diperhatikan dalam bulutangkis 
adalah senar nya. Jenis senar berbeda memiliki ciri-ciri tanggap berlainan. 
Keawetan secara umum bervariasi dengan kinerja. Kebanyakan senar 
berketebalan 21 ukuran dan diuntai dengan ketegangan 18 sampai 30+ lb. 
Kesukaan pribadi sang pemain memainkan peran yang kuat dalam seleksi senar. 

Kok  
Kok adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulutangkis, terbuat dari 
rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka, dengan pangkal 
berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Dalam latihan atau pertandingan 
tidak resmi digunakan juga kok dari pelastik. 

Sepatu  
Karena percepatan sepanjang lapangan sangatlah penting, para pemain 
membutuhkan pegangan dengan lantai yang maksimal pada setiap saat. Sepatu 
bulutangkis membutuhkan sol karet untuk cengkraman yang baik, dinding sisi 
yang bertulang agar tahan lama selama tarik-menarik, dan teknologi penyebaran 
goncangan untuk melompat; bulutangkis mengakibatkan agak banyak stres 
(ketegangan) pada lutut dan pergelangan kaki. 
 

Memainkan bulutangkis 
  

  
 

Area permainan 
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Tiap pemain atau pasangan mengambil posisi berseberangan pada kedua sisi net 
di lapangan bulutangkis. 
Permainan dimulai dengan salah satu pemain melakukan servis. 
Tujuan permainan adalah untuk memukul sebuah kok menggunakan raket, 
melewati net ke wilayah lawan, sampai lawan tidak dapat mengembalikannya 
kembali. Area permainan berbeda untuk partai tunggal dan ganda, seperti yang 
diperlihatkan pada gambar. Bila kok jatuh di luar area tersebut maka kok 
dikatakan "keluar". Setiap kali pemain/pasangan tidak dapat mengembalikan kok 
(karena menyangkut di net atau keluar lapangan) maka lawannya akan 
memperoleh poin. 
Permainan berakhir bila salah satu pemain/pasangan telah meraih sejumlah poin 
tertentu. 
 

Servis 
  

  
Area servis 
Servis dilakukan dari satu sisi lapangan (kiri atau kanan) menyilang menyeberangi 
net ke area lawan. Partai tunggal dan ganda memiliki area servis yang berbeda 
seperti yang diilustrasikan pada gambar. Bila kok jatuh di luar area tersebut maka 
kok dinyatakan "keluar" dan poin untuk penerima servis. 
Posisi kiri atau kanan tempat servis dilakukan ditentukan dari jumlah poin yang 
telah dikumpulkan oleh pemain yang akan melakukan servis. Posisi kanan untuk 
jumlah poin genap dan posisi kiri untuk jumlah poin ganjil. Servis dari posisi 
kanan juga dilakukan saat jumlah poin masih nol. 
Pada set pertama pemain/pasangan yang melakukan servis untuk pertam kali 
ditentukan dengan undian, sedangkan untuk set berikutnya dilakukan oleh 
pemenang dari set sebelumnya. 
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Untuk partai ganda, beberapa peraturan berbeda diterapkan untuk perhitungan 
poin menggunakan sistem pindah bola dan sistem reli poin: 
 

Sistem pindah bola 
  

Sebelum pertandingan dimulai, harus ditentukan salah seorang pemain dari tiap-
tiap pasangan sebagai "orang pertama". Pilihan ini berlaku untuk setiap set 
yang dimainkan.  

Jumlah poin genap atau ganjil menentukan posisi "orang pertama" saat 
melakukan servis.  

Setiap pasangan pempunyai dua kali kesempatan servis (masing-masing untuk 
tiap pemain) sebelum pindah bola, kecuali servis pertama pada tiap-tiap awal 
set tidak mendapat kesempatan kedua.  

Saat pindah bola, servis pertama selalu dilakukan oleh pemain yang berada di 
sebelah kanan, bukan oleh "orang pertama".  

 

Sistem reli poin 
  

Setiap pasangan hanya mendapat satu kali kesempatan servis, tidak ada servis 
kedua.  

Servis dilakukan oleh pemain yang posisinya sesuai dengan poin yang telah 
diraih oleh pasangan tersebut.  

Pemain yang sama akan terus melakukan servis sampai poin berikutnya diraih 
oleh lawan.  

 

 Sistem perhitungan poin 
  
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Sistem perhitungan poin bulutangkis 
Sejak Mei 2006, pada kejuaraan resmi seluruh partai menggunakan sistem 
perhitungan 3x21 reli poin. Pemenang adalah pemain/pasangan yang telah 
memenangkan dua set. 
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Sejarah 
  

  
 

Permainan Battledore and Shuttlecock pada tahun 1854 
Olah raga yang dimainkan dengan kok dan raket, kemungkinan berkembang di 
Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik 
Rakyat Cina. 
Nenek moyang terdininya diperkirakan ialah sebuah permainan Tionghoa, Jianzi 
yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Alih-alih, objeknya 
dimanipulasi dengan kaki. Objek/misi permainan ini adalah untuk menjaga kok 
agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. 
Di Inggris sejak zaman pertengahan permainan anak-anak yang disebut 
Battledores dan Shuttlecocks sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya 
akan memakai dayung/tongkat (Battledores) dan bersiasat bersama untuk menjaga 
kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah. Ini cukup populer 
untuk menjadi nuansa harian di jalan-jalan London pada tahun 1854 ketika 
majalah Punch mempublikasikan kartun untuk ini. 
Penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Republik Rakyat Cina, dan 
Siam (sekarang Thailand) selagi mereka mengolonisasi Asia. Ini kemudian 
dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. 
Olah raga kompetitif bulutangkis diciptakan oleh petugas Tentara Britania di 
Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring/net dan 
memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab kota Pune dikenal sebelumnya 
sebagai Poona, permainan tersebut juga dikenali sebagai Poona pada masa itu. 
Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada 1850-an. Olah raga 
ini mendapatkan namanya yang sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet oleh 
Isaac Spratt, seorang penyalur mainan Inggris, berjudul "Badminton Battledore - a 
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new game" ("Battledore Bulutangkis - sebuah permainan baru"). Ini melukiskan 
permainan tersebut dimainkan di Gedung Badminton (Badminton House), estat 
Duke of Beaufort's di Gloucestershire, Inggris. 
Rencengan peraturan yang pertama ditulis oleh Klub Badminton Bath pada 1877. 
Asosiasi Bulutangkis Inggris dibentuk pada 1893 dan kejuaraan internasional 
pertamanya berunjuk-gigi pertama kali pada 1899 dengan Kejuaraan All England. 
Bulutangkis menjadi sebuah olah raga populer di dunia, terutama di wilayah Asia 
Timur dan Tenggara, yang saat ini mendominasi olah raga ini, dan di negara-
negara Skandinavia. 
 

Induk organisasi 
  
International Badminton Federation (IBF) didirikan pada 1934 dan membukukan 
Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, 
dan Prancis sebagai anggota-anggota pelopornya. India bergabung sebagai afiliat 
pada 1936. Pada IBF Extraordinary General Meeting di Madrid, Spanyol, 
September 2006, usulan untuk mengubah nama International Badminton 
Federation menjadi Badminton World Federation (BWF) diterima dengan suara 
bulat oleh seluruh 206 delegasi yang hadir. 
Olah raga ini menjadi olah raga Olimpiade Musim Panas di Olimpiade Barcelona 
tahun 1992. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama memperoleh masing-masing 
dua medali emas tahun itu. 
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ENSIKLOPEDIA BULUTANGKIS  
 
alley  
Areal tempat bermain di mana bola dapat diperhitungkan masuk atau keluar dalam 
berbagai kesempatan dalam setiap permainan. Contohnya, side alley adalah areal 
permainan pada kedua sisi lapangan antara garis samping untuk tunggal dan garis 
samping untuk ganda.  
 
backhand  
Setiap pengembalian atau pukulan yang dilakukan dari sisi tubuh yang tidak 
dominan.  
 
backhand grip  
Cara anda memegang raket untuk memukul setiap pengembalian bola dari sisi 
yang tidak dominan. Dalam bulutangkis, pukulan ini biasanya dilakukan dengan 
grip handshake atau pistol, yang dipegang dengan ibu jari dominan pada posisi 
mengarah ke atas pada bagian atas sisi kin pegangan raket.  
 
backswing  
Bagian dari ayunan yang menggerakkan raket ke arah belakang sebagai persiapan 
untuk melakukan forward swing.  
 
base  
Titik di dekat bagian tengah lapangan yang harus menjadi target hampir dari 
semua pengembalian bola anda.  
 
baseline  
Garis yang terdapat pada batas belakang lapangan anda.  
 
bird  
Obyek yang dipukul dengan raket bulutangkis sebagai tanda bahwa rally dimulai. 
Sama juga dengan shuttle atau shuttlecock. (bola)  
 
carry  
Pengembalian bola yang ditangkap dengan permukaan raket dan dilemparkan ke 
atas net. Pukulan ini kadang-kadang disebut dengan pukulan lemparan. Pukulan 
ini dianggap sah selama dilakukan dengan gerak lanjut dari pukulan normal dan 
bukannya pukulan ganda.  
 
cross court  
Pengembalian atau pukulan yang mengarahkan bola menyilang melintasi 
lapangan.  
 
double hit  
Hal ini terjadi jika bola dipukul dua kali secara berurutan pada pukulan yang sama 
dan merupakan suatu kesalahan (fault). (pukulan ganda)  
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Doubles service court  
Ini merupakan daerah tempat servis di mans servis ganda harus dilakukan. Kedua 
sisi lapangan bulutangkis memiliki lapangan servis kanan dan kiri untuk ganda. 
Kedua lapangan servis ganda tersebut dibatasi dengan garis servis pendek, garis 
tengah garis samping untuk ganda, dan garis servis belakang untuk ganda.  
 
Drive  
Pengembalian atau pukulan yang mengarahkan bola dalam lintasan yang relatif 
datar, paralel, dengan lantai, tapi dipukul cukup tinggi untuk melewati net.  
 
drive serve  
Servis keras dan cepat yang melintasi net dengan lintasan mendatar dan biasanya 
diarahkan pada bahu lawan yang tidak dominan. Servis ini lebih sering digunakan 
pada partai ganda. (servis drive)  
 
drop shot  
Pengembalian atau pukulan yang melintasi net dan jatuh ke arah lantai dipukul 
secara underhand atau overhead dari dekat net atau belakang lapangan. (pukulan 
drop)  
 
fault  
Setiap pelanggaran peraturan.  
 
flick serve or flick return  
Servis atau pengembalian yang cepat dan datar yang dimulai dengan pergelangan 
tangan yang melambungkan bola tinggi ke atas jauh di luar jangkauan lawan ke 
bagian tepi lapangan lawan. Pukulan ini biasanya digunakan dalam partai ganda 
jika lawan anda secara konsisten memotong servis anda. (servis atau 
pengembalian flick)  
 
follow -through  
Lanjutan dari pukulan setelah raket mengontak bola.  (gerakan akhir)  
 
forehand  
Setiap pengembalian atau pukulan yang dilakukan dari sisi tubuh yang dominan.  
 
forehand grip  
Cara anda memegang raket untuk mengembalikan bola dari sisi yang dominan. 
Grip handshake atau pistol merupakan grip fore-hand yang paling umum dalam 
permainan bulutangkis.  
 
frontcourt  
Kira-kira 11 kaki (3,35 meter) pertama dari lapangan pada kedua sisi net atau 
bagian tengah dari net. (lapangan bagian depan)  
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Game  
Pertandingan yang memiliki sasaran sejumlah angka tertentu.  
 
hairpin drop shot  
Bentuk dari pukulan drop yang dimainkan dari dekat net dimana bola bergerak 
naik pada satu sisi net dan bergerak turun pada sisi lainnya sehingga membentuk 
lintasan yang tajam. (pukulan drop tajam)  
 
hands down  
Ini mengacu pada pasangan atau yang kehilangan kesempatan meservis. One hand 
down berarti pemain pertama kehilangan servis. Two hands berarti kedua pemain 
kehilangan servis  
mengindikasikan pergantian bola (servis over). Servis awal pada permainan ganda 
dimulai dengan one hand down.  
 
inning  
Giliran perorangan atau regu untuk melakukan servis atau mengembalikan servis 
dari salah satu sisi lapangan. (babak)  
 
IBF  
International Badminton Federation merupakan badan pemerintahan untuk 
permainan dan pertandingan bulutangkis & seluruh dunia. (Federasi Bulutangkis 
Internsional)  
 
let  
Suatu bentuk campur tangan di mana angka terpaksa dimainkan kembali.  
 
love  
Dalam penilaian, berarti kosong atau belum ada angka yang didapat.  
 
love-all  
Kosong sama atau belum ada angka yang didapat.  
 
match  
Pertandingan yang memiliki jumlah game tertentu. Untuk memenangkan match, 
anda biasanya harus memenangkan dua dari tiga permainan/game.  
 
match point  
Angka yang memenangkan match.  
 
mixed doubles  
Permainan di mana pemain putra dan putri bermain berpasangan. (ganda 
campuran)  
 
net shot  
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Setiap pengembalian di mana bola mengenai net dan jatuh ke bagian lapangan 
lawan. Istilah ini juga dapat digunakan untuk setiap pukulan pengembalian drop 
yang dilakukan dari dekat net. (pukulan net)  
 
overhead  
Setiap pukulan yang dilakukan pada angka di atas ketinggian kepala.  
 
placement  
Pengembalian untuk memukul titik tertentu pada lapangan lawan di mana lawan 
akan sulit mengembalikan bola.  (penempatan)  
 
push shot  
Pengembalian atau pukulan yang didorong dengan halus ke lapangan lawan. 
Dalam partai ganda, pukulan ini biasanya berarti malewati lawan yang berada di 
dekat net. (pukulan push)  
 
rally  
Istilah ini mengacu pada pertukaran bola melintasi net antara pemain yang 
berlawanan dalam memperebutkan setiap angka.  
 
ready position  
Ini adalah posisi dasar menunggu anda di dekat bagian tengah lapangan, yang 
sama jaraknya dari semua sudut lapangan. Posisi ini memberikan kesempatan 
yang paling baik untuk meraih semua pengembalian yang dilakukan lawan.  
(posisi siap)  
 
receiver  
Setiap pemain yang menerima servis. (pemain yang menerima serbis)  
 
return  
Setiap metode pemukulan untuk mengembalikan bola melintasi net kembali ke 
arah lawan. (pengembalian)  
 
serve or service  
Tindakan menempatkan bola dalam permainan pada awal angka atau rally. 
(servis)  
 
server  
Pemain yang melepaskan pukulan pertama. (pemain yang melakukan servis)  
 
service court  
Salah satu dari dua bagian lapangan yang dipisahkan oleh net di mana servis harus 
diarahkan. Terdapat lapangan servis kanan dan kiri untuk permainan ganda dan 
tunggal. Lapangan tersebut memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. (lapangan 
servis)  
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service over  
Anda kehilangan servis, servis berpindah ke lawan anda. (pindah servis)  
 
setting  
Metode memperpanjang permainan seri yang merupakan hal yang unik dalam 
bulutangkis. Game angka ditambah jika skor ketat 9-sama atau 10-sama terjadi 
dalam tunggal putri atau 13-sama atau 14-sama dalam tunggal putra dan ganda. 
Pilihan untuk menentukan setting ditentukan oleh pemain atau regu yang meraih 
skor sari terlebih dahulu.  
 
short service line  
Ini adalah garis bagian depan yang menentukan lapangan servis awal dan terletak 
6 kaki dan 6 inchi (1,98 meter) dari net. (garis servis pendek)  
 
shuttle atau shuttlecock  
Benda yang digunakan dalam permainan bulu tangkis. Sama dengan bola.  
 
side out  
Kehilangan servis. Sama dengan servis over, pindah servis, atau two hands down 
dalam partai ganda.  
 
singles service court  
Ini merupakan daerah servis di mana servis tunggal harus dilepaskan. Kedua sisi 
lapangan bulu tangkis memiliki lapangan servis kanan dan kiri untuk tunggal. 
Kedua lapangan servis tersebut dibatasi oleh garis servis pendek, garis tengah, 
garis samping untuk tunggal dan garis batas belakang.  
 
singles sideline  
Garis samping pada lapangan partai tunggal menentukan bagian luar dari 
lapangan permainan tunggal. Lapangan untuk partai tunggal adalah 17 kaki (5,18 
meter) lebar dari garis samping kiri ke garis samping kanan. (garis samping 
lapangan tunggal)  
 
smash  
Pengembalian atau pukulan overhead yang dipukul ke arah bawah menuju 
lapangan lawan dengan kecepatan dan kekuatan yang besar.  
 
stroke  
Tmdakan memukul bola dengan raket anda.   
(pukulan)  
 
Thomas Cup  
Kejuaraan beregu putra dunia yang hampir sama dengan Davis Cup dalam tenis. 
Pertama kali diadakan pada tahun 1948. Kejuaraan Thomas Cup diadakan setiap 
dua tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka genap.  
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Uber Cup  
Uber Cup adalah kejuaraan beregu putri dunia. Kejuaraan ini dimulai pada tahun 
1957 dan diberi nama sesuai dengan nama mantan pemain Inggris, Mrs. H.S. 
Uber. Kejuaraan ini juga diadakan setiap dua tahun pada tahun yang berakhiran 
angka genap.  
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