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ABSTRAK 

Mohamad Wahyudi. 2013. Efektivitas Teknik Pegangan Terhadap Hasil 

Pukulan Service Lob Pemain Pemula Putra PB. Sehat Tahun 2013. 

Skripsi, Jurusan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, 

Universitas Negeri Semarang. Drs. Moh. Nasution, M. Kes. Tri Aji, M.Pd. 

Kata kunci: teknik pegangan, service lob 

Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Apakah ada dan berapa besarnya 

efektivitas teknik pegangan terhadap hasil pukulan service lob pemain pemula 

putra PB. Sehat tahun 2013? 2) Teknik pegangan yang mana yang paling efektif  

terhadap hasil pukulan service lob pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013? 

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui ada dan besarnya 

efektivitas teknik pegangan terhadap hasil pukulan service lob pemain pemula 

putra PB. Sehat tahun 2013, 2) Untuk mengetahui teknik pegangan yang mana 

yang paling efektif  terhadap hasil pukulan service lob pemain pemula putra PB. 

Sehat tahun 2013. 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sample, dimana dari 

populasi 15 pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013 yaitu yang ada dalam 

latihan pada hari tersebut yang penulis jadikan sampel sebanyak 15 pemain. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pegangan geblok kasur, pegangan 

kampak, pegangan jabat tangan dan pegangan backhand, sedangkan variabel 

terikat adalah hasil pukulan service lob. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik tes dan 

pengukuran. 

 Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa: 1) Hasil uji chi 

kuadrat diperoleh nilai 𝑥2
hitung = 13,30 > 𝑥2

tabel = 3,841 yang berarti ada dan 
besarnya efektivitas teknik pegangan terhadap hasil pukulan service lob pemain 

pemula putra PB. Sehat tahun 2013, 2) Teknik pegangan kampak (28,53%) 

memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dibanding teknik pegangan yang lain 

dalam melakukan pukulan service lob pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013. 

 Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan: Bagi pemain PB. Sehat 

handaknya menggunakan teknik pegangan kampak dalam melakukan pukulan 

service lob. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Peranan olahraga dalam kehidupan manusia sangat penting karena melalui 

olahraga dapat dibentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani serta mempunyai 

watak disiplin dan akhirnya terbentuk manusia yang berkualitas. Salah satu 

olahraga tersebut adalah bulutangkis. 

Bulutangkis merupakan cabang olahraga yang sangat digemari semua 

kalangan di Indonesia. Bulutangkis ikut membentuk manusia Indonesia yang 

sehat jasmani dan rohani, sekaligus ikut mengharumkan nama, harkat dan 

martabat bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. 

Seorang pemain dapat bermain bulutangkis dengan baik apabila ia dapat 

menguasai teknik dasar bulutangkis. Teknik dasar adalah penguasaan pokok yang 

harus dipahami dan dikuasai oleh setiap pemain dalam kegiatan bermain 

bulutangkis (Tohar, 1992:34). Penguasaan teknik dasar bulutangkis meliputi: 1) 

cara memegang raket, 2) gerakan pergelangan tangan, 3) gerakan melangkah kaki 

atau footwork, dan 4) pemusatan pikiran atau konsentrasi. Selain mengenalkan 

teknik dasar bulutangkis, dalam permainan bulutangkis juga perlu dikenalkan 

teknik-teknik pukulan, menurut Tohar (1992:40), teknik pukulan adalah cara-cara  
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melakukan pukulan  pada permainan bulutangkis dengan tujuan menerbangkan 

shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Penguasaan  teknik  pukulan ini mencakup:   

1) pukulan service, 2) pukulan lob atau clear, 3) pukulan dropshot, 4) pukulan 

smash, dan 5) pukulan drive atau mendatar. 

Keberhasilan seorang pemain dalam permainan bulutangkis yaitu 

mendapatkan poin dan memenangkan pertandingan. Dalam hal ini, pemain 

dituntut untuk melakukan pukulan dengan baik dan tepat sasaran yang diawali 

pada pukulan pembuka permainan bulutangkis yaitu pukulan service. Pukulan 

service merupakan pukulan dengan raket yang menerbangkan shuttlecock ke 

bidang lapangan lain secara diagonal dan bertujuan sebagai pembuka permainan 

dan merupakan suatu pukulan yang penting dalam permainan bulutangkis (Tohar, 

1992:40). Teknik pukulan service terdiri dari berbagai macam yaitu: 1) pukulan 

service pendek atau short service, 2) pukulan service lob atau service panjang, 3) 

pukulan service drive, dan 4) pukulan service flick atau cambukan. Teknik 

pukulan service dalam bulutangkis ini banyak sekali yang dilakukan oleh pemain 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai misalnya untuk tujuan ke depan net 

sampai ke garis belakang lapangan permainan lawan. Salah satu pukulan service 

yang memiliki tujuan agar pelaku dapat bersiap diri pada saat pemain lawan 

penerima service mengembalikan shuttlecock dan untuk menekan posisi pihak 

lawan ke garis belakang lapangan permainan adalah teknik pukulan service lob. 

Pukulan service lob merupakan pukulan service yang dilakukan dengan cara 

menerbangkan shuttlecock setinggi-tingginya dan jatuh ke garis belakang bidang  
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lapangan lawan (Tohar, 1992:42). Perlu diingat, dalam melakukan pukulan 

service lob ini harus hati-hati. Karena biasanya pihak lawan akan menyerang 

dengan pukulan yang keras dan curam sehingga perlu waspada untuk menangkis 

atau mengembalikan serangan tersebut. 

Faktor penentu pemain dalam melakukan pukulan service lob adalah 

faktor penguasaan teknik pukulan service. Selain faktor penguasaan teknik 

pukulan service, faktor penguasaan teknik dasar diperlukan dalam permainan agar 

pemain dapat memainkan suatu permainan dengan baik. Salah satu teknik dasar 

yang harus dikuasai seawal mungkin dalam bermain bulutangkis adalah teknik 

dasar cara memegang raket. Cara memegang raket dapat dilakukan dengan 

berbagai cara yaitu: 1) cara  geblok kasur, 2) cara kampak, 3) cara jabat tangan, 

dan 4) cara backhand (Tohar (1992:24). Semua cara pegangan raket di atas harus 

benar, karena akan berpengaruh terhadap cara memukul shuttlecock dengan 

berbagai teknik pukulan.  

Menurut Tohar (1992:24-38), ada empat cara memegang raket dalam 

permainan bulutangkis yaitu: 1) cara memegang raket geblok kasur adalah 

letakkan raket di lantai secara mendatar kemudian ambil dan peganglah pada 

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

pada bagian permukaan yang lebar, 2) cara kampak yaitu letakkan raket miring di 

atas lantai, kemudian raket diangkat pegangannya, sehingga bagian tangan antara 

ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan pegangan yang kecil 

atau sempit, 3) cara jabat tangan adalah caranya hampir sama dengan pegangan  
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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) cara backhand adalah letakkan raket miring di atas lantai 

kemudian ambil dan peganglah pada pegangannya, letak ibu jari menempel pada 

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

pegangan pada bagian yang kecil. Kemudian raket diputar sedikit ke kanan 

sehingga letak daun raket bagian belakang menghadap ke depan.  

Banyak klub bulutangkis yang tersebar di Indonesia, salah satunya adalah 

PB. Sehat kota Semarang. PB. Sehat merupakan tempat dimana latihan 

bulutangkis diterapkan dengan pembagian pemain menggunakan sistem usia, dari 

usia dini, anak-anak, pemula, remaja, taruna, dan dewasa. Dalam latihan pemain 

yang sudah menguasai macam-macam teknik pukulan, biasanya cenderung 

melakukan pukulan dengan keras saja, tanpa memperhatikan akurasi hasil pukulan 

tersebut. Sedangkan untuk menghasilkan akurasi hasil pukulan yang baik, pemain 

harus memperhatikan teknik-teknik yang mendasar yaitu teknik pegangan. 

Sehingga perlu diketahui tingkat efektivitas teknik dasar di atas terhadap hasil 

pukulan bulutangkis khususnya pukulan service lob. Hal ini yang menjadi 

pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Teknik 

Pegangan Terhadap Hasil Pukulan Service Lob Pemain Pemula Putra PB. 

Sehat Tahun 2013”. 

Adapun alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.1.1 Pukulan service lob merupakan salah satu pukulan pembuka permainan  
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untuk menekan lawan ke belakang lapangan permainan. 

1.1.2 Tingkat efektivitas teknik pegangan geblok kasur, pegangan kampak, 

pegangan jabat tangan, dan pegangan backhand dalam melakukan pukulan 

service lob belum diketahui. 

1.1.3 Sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang serupa mengenai 

efektivitas teknik pegangan dalam permainan bulutangkis. 

1.2 Permasalahan 

Dalam olahraga bulutangkis banyak permasalahan yang muncul dan 

menerik untuk diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang dan sesuai dengan alasan 

pemilihan judul, maka munculah permasalahan yang menarik untuk diteliti dan 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :  

1.2.1 Apakah ada dan berapa besarnya efektivitas teknik pegangan terhadap hasil 

pukulan service lob pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013? 

1.2.2 Teknik pegangan yang mana yang paling efektif  terhadap hasil pukulan 

service lob pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dikerjakan selalu mempunyai tujuan agar 

memperoleh gambaran yang jelas serta bermanfaat bagi yang menggunakannya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui ada dan besarnya efektivitas teknik pegangan terhadap  
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hasil pukulan service lob pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013. 

1.3.2 Untuk mengetahui teknik pegangan yang mana yang paling efektif  terhadap 

hasil pukulan service lob pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013. 

1.4 Penegasan Istilah 

Guna menghindari salah satu penafsiran  dalam memberi pengertian yang 

dimaksud dalam judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah 

yang dianggap penting, dengan demikian ada kesamaan pendapat dalam 

memberikan penafsiran. 

1.4.1 Efektivitas 

Efektivitas atau keefektifan adalah: 1) keadaan yang berpengaruh; hal 

berkesan, 2) kemanjuran; kemujaraban (tentang obat), 3) keberhasilan (tentang 

usaha, tindakan); kemangkusan, 4) hal mulai berlakunya (tentang undang-undang, 

peraturan) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:284).  

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat keberhasilan 

teknik pegangan terhadap hasil pukulan service lob pemain pemula putra PB. 

Sehat tahun 2013. 

1.4.2 Teknik Pegangan 

Teknik pegangan merupakan suatu bentuk penguasaan memegang raket 

dalam menerima dan mengembalikan segala macam pukulan dengan mudah dan 
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bebas (Tatang Muhtar, 2008:2.2). Menurut Tohar (1992:34-38) ada empat cara 

memegang raket dalam permainan bulutangkis yaitu: 1) pegangan geblok kasur, 

2) pegangan kampak, 3) pegangan berjabat tangan, dan 4) pegangan backhand. 

Teknik pegangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teknik 

pegangan pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013. 

1.4.3 Hasil Pukulan Service Lob 

Hasil adalah sesuatu yang diadakan oleh usaha (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2005:391). 

Pukulan service lob merupakan pukulan service yang dilakukan dengan 

cara menerbangkan shuttlecock setinggi-tingginya dan jatuh ke garis belakang 

bidang lapangan lawan (Tohar, 1992:42).  

Hasil pukulan service lob yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil 

pukulan dengan menggunakan pukulan service lob untuk pemain tunggal pemula 

putra PB. Sehat tahun 2013. 

1.4.4 Pemain Pemula Putra 

Pemain adalah orang yang bermain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2005:698). Pemula adalah: 1) orang yang mulai atau mula-mula melakukan 

sesuatu, 2) anggota pramuka kecil yang baru pada tingkat awal, 3) sesuatu yang 

dipakai untuk dimulai (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:761). Pemain  
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pemula yang berusia di bawah 15 tahun (PBSI, 2012:21) yaitu 14-15 tahun. Putra 

adalah: 1) anak laki-laki raja, 2) anak kandung, 3) khusus (untuk) laki-laki 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:913). 

Pemain pemula putra adalah seorang pemain yang mulai bermain 

bulutangkis yang berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 14-15 tahun. 

Jadi yang dimaksud pemain pemula putra dalam penelitian ini adalah 

pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013. 

1.4.5 PB Sehat  

PB. Sehat adalah salah satu persatuan olahraga bulutangkis di kota 

Semarang, yang beralamat di Jl. Karonsih Utara 1/26 RT 01/RW 03 Ngaliyan 

(Komplek Perumahan Sulanji Graha) Semarang. Tempat pelaksanaan pelatihan 

bulutangkis PB. Sehat dilakukan di GOR Parmadi Utomo dan GOR Trilomba 

Juang tahun 2013. 

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Hasil Penelitian Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta dapat menjadi inspirasi khususnya dibidang 

bulutangkis. 
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1.5.2 Kegunaan Hasil Penelitian Secara Praktis 



 

 

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada 

pelatih dan pemain PB. Sehat kota Semarang tahun 2013, mengenai efektivitas 

teknik pegangan terhadap hasil pukulan service lob. 

1.6 Sumber Pemecahan Masalah 

Pukulan service lob merupakan pukulan service yang dilakukan dengan 

cara menerbangkan shuttlecock setinggi-tingginya dan jatuh ke garis belakang 

bidang lapangan lawan (Tohar, 1992:42). Pelaksanaan pukulan service lob yaitu 

ayunan tangan yang memegang raket ditarik ke belakang sehingga posisi tangan 

setinggi bahu. Gerakan memukul dimulai mengayunkan raket ke depan. Setelah 

ayunan sampai di depan badan, shuttlecock yang dipegang tangan kiri (bagi yang 

tidak kidal, bagi yang kidal sebaliknya) kemudian dijatuhkan di depan samping 

badan, sehingga posisi raket yang akan diayunkan akan bertemu (impact 

shuttlecock) diantara lutut dan pinggang. Gerakan lanjutan dari melakukan service 

ini sampai berada di depan atas badan. 

Kemudian untuk melakukan pukulan service lob yang baik, hal yang perlu 

diperhatikan pertama oleh pemain dalam latihan adalah cara memegang raket. 

Memegang raket secara benar merupakan dasar untuk mengembangkan dan 

meningkatkan semua teknik pukulan dalam permainan bulutangkis. Jadi, seorang 

pemain harus menguasai dan mengetahui model-model cara memegang raket 

supaya kualitas permainan semakin baik. Cara memegang raket dapat dilakukan  
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dengan berbagai model. Menurut Tohar (1992:34-38) cara memegang raket dapat 

dibedakan menjadi empat jenis pegangan yaitu: 1) pegangan geblok kasur, 2) 

pegangan kampak, 3) pegangan berjabat tangan, dan 4) pegangan backhand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teknik Dasar Bulutangkis   

Unsur kelengkapan seorang pemain bulutangkis yang baik dan berprestasi 

ditentukan untuk memahami dan menguasai salah satu komponen dasar, yaitu 

teknik dasar bulutangkis. Teknik dasar bulutangkis adalah penguasaan pokok 

yang harus dipahami dan dikuasai oleh setiap pemain dalam melakukan kegiatan 

bermain bulutangkis (Tohar, 1992:34). Teknik dasar bulutangkis merupakan suatu 

keterampilan khusus yang harus dikuasai oleh pemain bulutangkis dengan tujuan 

untuk dapat mengembalikan shuttlecock dengan cara sebaik-baiknya. Penguasaan 

teknik dasar bulutangkis mencangkup beberapa hal sebagai berikut: 1) cara 

memegang raket, 2) gerakan pergelangan tangan, 3) gerakan melangkah kaki, dan 

4) pemusatan pikiran. 

2.1.2 Teknik Pukulan Bulutangkis 

Seorang pemain bulutangkis harus menguasai keterampilan khusus atau 

skill dengan tujuan agar dapat menerbangkan shuttlecock dengan sebaik-baiknya.  
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Menurut Tohar (1992:40-69), teknik pukulan adalah cara melakukan pukulan 

dalam permainan bulutangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke bidang 

lapangan lawan. Teknik-teknik pukulan tersebut, akan diuraikan macam-macam 

pukulan dalam bulutangkis yaitu: 1) pukulan service, 2) pukulan lob atau clear, 3) 

pukulan dropshot, 4) pukulan smash, 5) pukulan drive atau mendatar, dan 6) 

pukulan return service. 

2.1.3 Pukulan Service Lob 

Pukulan service lob merupakan pukulan dengan raket yang menerbangkan 

shuttlecock ke bidang lapangan lain secara diagoanal dan bertujuan sebagai 

pembuka permainan serta merupakan suatu pukulan yang penting dalam 

permainan bulutangkis. Dikatakan pula pukulan yang penting dan dilatih dengan 

baik serta teratur karena setiap pemain yang melakukan pukulan service lob dalam 

permainan-permainan akan mendapatkan angka. Apabila penguasaan pukulan 

service lob ini tidak baik berarti pemain itu tidak mendapatkan angka dalam 

permainan. Seorang pemain yang melakukan pukulan service tidak betul atau 

tidak baik berarti pukulan servicenya akan mudah dimatikan oleh lawan, sehingga 

lawan akan mendapatkan angka. Pukulan service lob merupakan pukulan yang 

sangat menentukan dalam awal perolehan nilai. Pemukul service yang mampu dan 

mahir menentukan waktu, arah, kecepatan serta ketajaman yang tepat akan dapat 

melakukan pukulan service yang baik. Pukulan service lob yang baik adalah 

service yang betul dan dapat mematikan lawan, setidak-tidaknya dapat  
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mengacaukan posisi atau kedudukan lawan. 

Pukulan ini bertujuan untuk menekan posisi pihak lawan ke garis 

belakang, agar lapangan bagian depan menjadi kosong. Apabila posisi lawan telah 

berada pada garis belakang, maka penempatan shuttlecock ditujukan ke sasaran 

lapangan bagian depan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa dalam melakukan 

pukulan service lob harus hati-hati. Karena biasanya pihak lawan akan menyerang 

dengan pukulan yang keras dan curam sehingga perlu waspada untuk menangkis 

atau mengembalikan serangan tersebut (Tohar, 1992:43). 

2.1.3.1 Gerakan Permulaan 

Pelaksanaan melakukan pukulan service lob adalah pemain meletakkan 

kedua kaki sekitar 70 cm dari garis service pendek dan 10 cm dari garis tengah, 

kaki kiri dilangkahkan ke depan selebar 30 cm sehingga posisi kedua kaki berada 

di depan dan belakang,  bila pemain itu tidak kidal, kalau kidal berarti sebaliknya. 

Yaitu kaki kanan dilangkahkan ke depan selebar 30 cm sehingga posisi kedua 

kaki berada di depan dan di belakang. 

 
Gambar 2.1. 

Gerakan Permulaan Service Lob 

Sumber: Tony Grice (2007:26) 
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2.1.3.2 Gerakan Pelaksanaan 

Berat badan berada di tengah-tengah kedua kaki. Ayunan tangan yang 

memegang raket ditarik ke belakang sehingga posisi tangan setinggi bahu. 

Gerakan memukul dimulai mengayunkan raket ke depan, setelah ayunan  sampai 

di depan badan,  shuttlecock yang dipegang di tangan kiri kemudian dijatuhkan ke 

depan samping badan, sehingga posisi shuttlecock dan raket yang akan diayunkan 

akan bertemu atau impact diantara lutut dan pinggang. Pada saat perkenaan antara 

shuttlecock dan raket, baru dicambukkan dengan pergelangan tangan sehingga 

akan menghasilkan pukulan yang keras. 

 
Gambar 2.2. 

Gerakan Pelaksanaan Service Lob 

Sumber: Tony Grice (2007:26) 

2.1.3.3 Gerakan Lanjutan 

Melakuakan pukulan service lob ini sampai berada di depan atas badan. 

Seluruh gerakan cara memukul ini dimulai dari gerakan kaki, badan, ayunan  
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tangan dan terakhir dilanjutankan dengan mencambukkan pergelangan tangan. 

Pada saat memukul perpindahan berat badan dimulai dari kaki belakang ke kaki 

yang depan. Perlu diperhatikan agar kaki yang ada di belakang, pada waktu 

memukul jangan sampai terangkat, ini merupakan suatu kesalahan yang sering 

dilakukan oleh pemain tanpa disadari. 

 
Gambar 2.3. 

Gerakan Lanjutan Service Lob 

Sumber: Tony Grice (2007:26) 

2.1.3.4 Daerah sasaran pukulan service lob 

Pukulan service lob adalah pukulan service yang dilakukan dengan cara 

menerbangkan shuttlecock setinggi-tingginya dan jatuh ke garis belakang lawan 

(Tohar, 1992:42). Pukulan service lob ini biasanya dilakukan dalam permainan 

tunggal, sehingga sering dinamakan dengan “ deep single service”, meskipun 

dalam perkembangannya sekarang banyak pemain tunggal yang menggunakan 

pukulan service pendek (Herman Subarjah, 2004:34). Dalam melakukan pukulan  
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ini, pemain harus memukul shuttlecock dengan kekuatan penuh, shuttlecock yang 

dipukul harus diusahakan jatuh menurun secara tegak lurus ke bawah di suatu 

tempat digaris belakang lapangan lawan terutama diarahkan di sudut-sudut 

perpotongan antara garis tepi untuk permainan tunggal dan perpotongan garis 

tengah dan belakang untuk service permainan tunggal. 

 
Gambar 2.4. 

Daerah Sasaran Pukulan Service Lob 

Sumber: Tohar (1992:44) 

2.1.4 Teknik Pegangan 

 Menurut Syahri Alhusin (2007:6), pada dasarnya dikenal beberapa cara 

memegang raket. Namun, hanya dua bentuk pegangan yang sering digunakan 

dalam praktek, yaitu cara memegang raket forehand dan backhand. 

 Teknik memegang raket yang dianggap baik adalah cara atau teknik 

memegang raket yang dianggap baik adalah suatu cara untuk menerima dan 

mengembalikan segala macam pukulan dengan mudah dan bebas (Tatang Muhtar, 

2008:2.2). Bagi pemula yang sedang berlatih bulutangkis pertama kali yang perlu  
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diperhatikan adalah cara memegang raket. Pengenalan fungsi pegangan (handle) 

raket perlu diberikan oleh pelatih seawal mungkin sebelum pemain menentukan 

pilihan jenis pegangan yang cocok baginya. 

Pegangan (handle) raket bulutangkis dapat dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu bagian atas dan bagian bawah. Fungsi dari kedua cara memegang raket ini 

akan menjadi jelas apabila hasil pukulan dari ke dua macam jenis pegangan raket 

dibandingkan kualitasnya. Pegangan raket dibagian atas akan menghasilkan 

pukulan yang bersifat halus dan lambat, sedangkan pegangan raket bagian bawah 

akan menghasilkan pukulan yang bersifat kuat dan keras. Secara mekanika, kalau 

pegangan raket dibagian atas menghasilkan gaya yang kecil maka sebaliknya gaya 

yang lebih besar akan ditemukan pada pegangan raket di bagian bawah. Oleh 

karena itu, pegangan raket di bagian atas hanya baik untuk melakukan permainan 

di depan net dan service pendek dalam permainan ganda, sedangkan pegangan 

raket dibagian bawah dapat lebih bebas dalam segala macam pukulan. 

Kesalahan di dalam cara memegang raket akan cenderung membentuk tipe 

permainan dan selanjutnya akan sulit untuk diperbaiki. Untuk mengatasi hal 

tersebut, hendaknya pengenalan fungsi pegangan dan cara memegang raket  

mendapat perhatian sejak awal berlatih. 

Cara memegang raket dapat dilakukan dengan berbagai model. Menurut 

Tohar (1992:34-38), cara memegang raket dapat dibedakan menjadi empat jenis 

pegangan yaitu: 1) pegangan geblok kasur (pegangan Amerika), 2) pegangan 

kampak (pegangan Inggris), 3) pegangan gabungan (pegangan berjabat tangan),  
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dan 4) pegangan backhand. 

Jenis pegangan di atas akan dibahas satu persatu. 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 (James Poole, 

2011:18). 

2.1.4.1  Pegangan Geblok Kasur atau Pegangan Amerika 

Pegangan geblok kasur, merupakan pegangan alamiah yang sangat 

ortodok. Pegangan raket dengan cara ini tampaknya menghasilkan gerakan yang 

sedikit kaku, namun dengan cara semacam ini ternyata sangat efektif untuk 

pukulan smash di depan net atau untuk mengambil shuttlecock di atas net dengan 

cara mentipkan ke bawah secara tajam. Dengan daun raket yang menghadap ke 

muka membuat si pemukul dengan mudah mengarahkan shuttlecock ke kiri atau 

ke kanan sehingga hasil  pukulan selain keras juga sulit untuk di duga arahnya. 

Secara umum, kelebihan pegangan geblok kasur adalah: 

2.1.4.1.1 Efektif bila digunakan sebagai killing smash, karena perkenaan dengan 

shuttlecock lurus. 

2.1.4.1.2 Jarang terjadi  shuttlecock membentur frame, karena permukaan raket 

menghadap ke shuttlecock secara maksimal. 

Berorientasi dari beberapa keuntungan di atas, pegangan ini juga banyak 

mengandung kelemahan, antara lain pegangan ini kurang efektif untuk melakukan  
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pukulan backhand dan untuk permainan netting disamping atau di bawah net. 

Mengingat adanya kelemahan tersebut maka pegangan ini kurang diminati oleh 

para pemain (Tatang Muhtar, 2008:2.4). 

Tatacara untuk melakukan pegangan geblok kasur yaitu; letakkan raket di 

lantai secara mendatar kemudian ambil dan peganglah pada pegangannya, 

sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian 

permukaan yang lebar. Untuk lebih jelasnya dapat dilahat pada gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5. 

Pegangan Amerika (Geblok Kasur) 

Sumber: Tohar (1992:35) 

2.1.4.2  Pegangan Kampak atau Pegangan Inggris  

Pegangan kampak merupakan pegangan untuk pukulan dengan telapak 

tangan menghadap ke depan. Pegangan ini hampir menyerupai cara memegang 

kampak. 
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2.1.4.2.1 Dilihat dari posisi tangannya, pegangan kampak memberikan 

keuntungan dalam berbagai segi, yaitu: 

2.1.4.2.1.1 Terjaminnya rasa aman karena raket dipegang dengan seluruh telapak 

tangan, pegangan terasa lebih kuat dan tidak mudah lepas. 

2.1.4.2.1.2 Cara ini memudahkan pemain untuk melakukan gerakan pukulan 

terhadap shuttlecock yang datangnya ke kanan badan sehingga dengan 

cara ini pukulan forehand akan dapat dilakukan dengan cermat, baik 

kecepatan shuttlecock maupun sasarannya. 

2.1.4.2.1.3 Pemain yang bermain dengan pegangan ini tidak perlu memutar-mutar 

pegangan. Oleh karena itu, kesalahan menempatkan posisi daun raket 

terhadap shuttlecock lebih kecil. 

2.1.4.2.2 Kelemahan cara pegangan kampak yaitu: 

2.1.4.2.2.1 Posisi tangan yang tidak berubah-ubah maka untuk melakukan pukulan 

backhand jenis pegangan ini memerlukan kekuatan pergelangan tangan 

atau kekuatan sendi bahu yang luar biasa. Dengan demikian, hal ini 

memerlukan latihan secara khusus. 

2.1.4.2.2.2 Selain lemah dalam pukulan backhand pegangan seperti ini juga lemah 

dalam menerkam shuttlecock di muka net. Netting dari lawan dengan 

pegangan ini selalu diambil dengan net play lagi atau dengan lob, tetapi 

tanggung sehingga lawan mudah didalam mengantisipasi datangannya 

shuttlecock. Dengan demikian, kelemahan pegangan ini menjadi 

tampak. 
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Tatacara untuk melakukan pegangan kampak yaitu; letakkan raket miring 

di atas lantai, kemudian raket diangkat pegangannya, sehingga bagian tangan 

antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan pegangan yang 

kecil atau sempit. Raket dipegang tanpa diubah-ubah (statis). Yang perlu 

diperhatikan di sini adalah letak ujung ibu jari, dimana ujung ibu jari tidak 

melebihi dan tidak juga kurang dari jari telunjuk. Untuk lebih jelasnya dilihat 

pada gambar 2.6. 

 
Gambar 2.6. 

Pegangan Inggris (Kampak) 

Sumber: Tohar (1992:36) 

2.1.4.3  Pegangan Gabungan atau Pegangan Berjabat Tangan 

Pegangan gabungan merupakan pegangan kombinasi antara pegangan 

kampak dan pegangan geblok kasur yang sangat cocok untuk melakukan pukulan 

baik forehand maupun backhand. Pegangan cara ini lazim dinamakan shakehand  

grip atau pegangan berjabat tangan (Tohar, 1992:34).  
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Pemain yang menggunakan pegangan ini, akan memiliki pukulan yang 

komplit dan akan sulit dianalisa kelemahannya. Secara umum, kelebihan 

pegangan ini didapatkan karena pemain tidak perlu mengubah posisi raket saat 

akan memukul shuttlecock. Adapun kekurangannya dalam teknik ini membuat 

pemain sulit untuk memukul shuttlecock yang sudah melampaui tubuh pemain 

sendiri (Tatang Muhtar, 2008:2.6). 

Tatacara untuk melakukan pegangan gabungan adalah memegang raket 

seperti orang 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. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.7. 

 
Gambar 2.7. 

Pegangan Berjabat Tangan 

Sumber: Tohar (1992:37) 
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Pegangan shakehand biasanya digunakan oleh pemain top dunia hanya 

pada saat melakukan pukulan forehand, sedangkan pada waktu melakukan 

pukulan overhead backhand pegangannya diubah dan diputar seperempat putaran 

ke sebelah dalam, sehingga ibu jari berada pada bagian pegangan yang gepeng 

(pegangan Inggris) (Herman Subarjah, 2004:28). 

2.1.4.4  Pegangan Backhand 

Menurut James Poole (2011:20) pegangan backhand merupakan pegangan 

untuk pukulan dengan telapak tangan menghadap ke belakang. Satu-satunya 

perbedaan antara pegangan untuk melakukan pukulan forehand dan backhand 

yaitu letak ibu jari yang dipindahkan dari kedudukan melingkar 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 pada saat melakukan pukulan backhand.  

Beberapa pelatih menganjurkan pegangan 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 bagi yang 

sudah profesional tidak menggunakan cara pegangan ini karena bila shuttlecock 

ada di belakang tubuh pemain, maka pemain tidak dapat melakukan pukulan  
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backhand yang efektif hingga ke garis belakang lawan.  

Pegangan ini memiliki kelebihan pada kenyamanan saat memukul 

backhand dan sulit diterkanya hasil pukulan dan shuttlecock bisa melayang keras, 

tetapi tetap dapat terkontrol, sedangkan kelemahanya adalah untuk 

mengembalikan shuttlecock service yang datangnya ke arah kanan badan, terlebih 

lagi shuttlecock smash yang menuju badan antara bahu dan pinggang sebelah 

kanan (Tatang Muhtar, 2008:2.5). 

Tatacara untuk melakukan pegangan backhand yaitu; letakkan raket 

miring di atas lantai kemudian ambil dan peganglah pada pegangannya, letak ibu 

jari menempel pada bagian pegangan raket yang lebar, jari telunjuk letaknya 

berada di bawah pegangan pada bagian yang kecil. Kemudian raket diputar sedikit 

ke kanan sehingga letak daun raket bagian belakang menghadap ke depan. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.8. 

 
Gambar 2.8. 

Pegangan Backhand 

Sumber: Tohar (1992:38) 
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2.1.5 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari 

penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi, dan telaah kepustakaan 

(Riduwan, 2010:34). Kerangka berfikir yang mendasari penelitian ini adalah 

pentingnya memilih teknik pegangan dalam melakukan pukulan service lob dalam 

bulutangkis. Beberapa teknik pegangan yang sering digunakan dalam permainan 

bulutangkis yaitu pegangan geblok kasur, pegangan kampak, pegangan jabat 

tangan, dan pegangan backhand.  

2.1.5.1  Efektivitas Teknik Pegangan Geblok Kasur Terhadap Hasil Pukulan 

Service Lob Pemain Pemula Putra PB. Sehat Tahun 2013 

Berdasarkan urain yang sudah dijelaskan dalam landasan teori, bahwa 

hasil pukulan service lob dipengaruhi oleh teknik-teknik yang mendasar yang 

dimiliki oleh server, sehingga dalam latihan pemain perlu memperhatikan teknik 

yang mendasar tersebut yaitu teknik pegangan, khususnya teknik pegangan geblok 

kasur. Pelaksanaan pukulan service lob terdiri dari tiga tahapan yaitu gerakan 

permulaan, gerakan pelaksanaan, dan gerakan lanjutan. Sebelum melakukan 

pukulan service lob, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah memegang raket 

dengan baik, pegangan tersebut adalah pegangan geblok kasur. Pegangan ini 

dilakukan dengan cara;  letakkan raket di lantai secara mendatar kemudian ambil 

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

telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar.  
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Pelaksanaan pukulan service lob dengan menggunakan teknik pegangan 

geblok kasur, saat gerakan permulaan posisi daun raket yang akan menerka 

shuttlecock menghadap ke belakang, dan saat gerakan pelaksanaan (impact 

shuttlecock dengan raket) posisi daun raket menghadap miring ke kiri, sehingga 

hasil akurasi pukulan akan tertuju pada sudut kiri daerah belakang lawan, jika 

server mampu menempatkan posisi dengan baik sebelum melakukan pukulan 

service lob. Kemudian saat gerakan lanjutan posisi daun raket akan menghadap 

miring ke kiri di samping kiri badan. Pegangan ini memiliki kelebihan saat 

melakukan pukulan service lob, dengan posisi daun raket miring ke kiri saat 

impact shuttlecock dengan raket, maka hasil pukulan tersebut adalah shuttlecock 

akan bergerak top spin (putaran ke depan) mengarah ke kiri (Tri Tunggal 

Setiawan, 2011:89). Top spin menyebabkan shuttlecock tertekan ke bawah, 

sehingga jatuhnya shuttlecock lebih cepat dan sulit diantisipasi lawan. 

Berdasarkan  teori di atas diduga ada efektivitas teknik pegangan geblok 

kasur terhadap hasil pukulan service lob pemain pemula putra PB. Sehat tahun 

2013.  

2.1.5.2 Efektivitas Teknik Pegangan Kampak Terhadap Hasil Pukulan 

Service Lob Pemain Pemula Putra PB. Sehat Tahun 2013 

Seperti yang sudah dijelaskan pada kerangka teori, selain teknik pegangan 

geblok kasur ada teknik pegangan kampak (Inggris) yang dapat digunakan dalam 

melakukan pukulan service lob. Pegangan ini hampir menyerupai cara memegang  
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kampak. Pegangan kampak digunkan untuk pukulan dengan telapak tangan 

menghadap ke depan (pronation) seperti halnya pukulan service lob. Cara 

pegangan kampak dilakukan dengan meletakkan raket miring di atas lantai, 

kemudian raket diangkat pegangannya, sehingga bagian tangan antara ibu jari dan 

jari telunjuk menempel pada bagian permukaan pegangan yang kecil atau sempit.  

Kemudian dalam melakukan pukulan service lob dengan menggunakan 

teknik pegangan kampak, saat gerakan permulaan posisi daun raket yang akan 

menerka shuttlecock menghadap ke kanan, saat gerakan pelaksanaan (impact 

shuttlecock dengan raket) posisi daun raket menghadap ke depan. Dan saat 

gerakan lanjutan posisi daun raket akan menghadap ke belakang di samping kiri 

badan. Pegangan ini memiliki kelebihan saat melakukan pukulan service lob, 

dengan posisi daun raket menghadap ke depan, maka saat impact shuttlecock 

dengan raket, shuttlecock akan dipukul tepat pada tengah daun raket (senar), 

sehingga server dapat mengontrol dan menempatkan shuttlecock ke daerah yang 

menyulitkan lawan. Kemudian laju gerak shuttlecock tanpa spin, yang 

menyebabkan shuttlecock tidak stabil (floating) sehingga sulit diantisipasi lawan. 

Berdasarkan teori di atas diduga ada efektivitas teknik pegangan kampak 

terhadap hasil pukulan service lob pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013.  

2.1.5.3  Efektivitas Teknik Pegangan Jabat Tangan Terhadap Hasil Pukulan 

Service Lob Pemain Pemula Putra PB. Sehat Tahun 2013 

Keberhasilan pemain dalam melakukan pukulan service lob berawal dari  
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teknik dasar memegang raket. Teknik pegangan selanjutnya adalah teknik 

pegangan jabat tangan. Teknik pegangan jabat tangan merupakan pegangan 

kombinasi antara pegangan kampak dan pegangan geblok kasur yang sangat 

cocok untuk melakukan pukulan baik forehand maupun backhand. Pegangan cara 

ini lazim dinamakan shakehand grip atau pegangan berjabat tangan (Tohar, 

1992:34). Untuk melakukan pegangan jabat tangan adalah memegang raket 

seperti orang 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.  

Pukulan service lob sama halnya dengan pukulan forehand underhand, 

pukualan ini dapat menggunakan teknik pegangan jabat tangan. Kemudian saat 

menggunakan pegangan ini sama dengan cara pegangan geblok kasur yaitu posisi 

daun raket saat gerakan permulaan yang akan menerka shuttlecock menghadap ke 

belakang, dan saat gerakan pelaksanaan (impact shuttlecock dengan raket) posisi 

daun raket menghadap miring ke kiri, sehingga hasil akurasi pukulan akan tertuju 

pada sudut kiri daerah belakang lawan, jika server mampu menempatkan posisi 

dengan baik sebelum melakukan pukulan service lob. Kemudian saat gerakan 

lanjutan posisi daun raket akan menghadap miring ke kiri di samping kiri badan. 

Pegangan ini memiliki kelebihan yang sama dalam melakukan pukulan service 

lob yaitu pada teknik pegangan geblok kasur. Dengan posisi daun raket miring ke  
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kiri saat impact shuttlecock dengan raket, maka hasil pukulan tersebut adalah 

shuttlecock akan bergerak top spin (putaran ke depan) ke kiri. Top spin 

menyebabkan shuttlecock tertekan ke bawah, sehingga jatuhnya shuttlecock lebih 

cepat dan sulit diantisipasi lawan. 

Berdasarkan  teori di atas diduga ada efektivitas teknik pegangan jabat 

tangan terhadap hasil pukulan service lob pemain pemula putra PB. Sehat tahun 

2013.  

2.1.5.4 Efektivitas Teknik Pegangan Backhand Terhadap Hasil Pukulan 

Service Lob Pemain Pemula Putra PB. Sehat Tahun 2013 

Pegangan yang terakhir yang digunakan dalam melakukan pukulan service 

lob adalah pegangan backhand. Pegangan  backhand merupakan pegangan untuk 

pukulan dengan telapak tangan menghadap ke belakang (supination). Cara 

melakukan pegangan backhand yaitu; letakkan raket miring di atas lantai 

kemudian ambil dan peganglah pada pegangannya, letak ibu jari menempel pada 

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

pegangan pada bagian yang kecil. Kemudian raket diputar sedikit ke kanan 

sehingga letak daun raket bagian belakang menghadap ke depan.  

Kemudian dalam melakukan pukulan service lob dengan menggunakan 

teknik pegangan backhand, hal yang  harus diperhatikan server adalah posisi daun 

raket saat gerakan permulaan, dimana posisi daun raket yang siap menerka 

shuttlecock menghadap miring ke kanan, selanjutnya saat gerakan pelaksanaan 
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(impact shuttlecock dengan raket) posisi daun raket menghadap miring ke kanan, 

sehingga hasil akurasi pukulan akan tertuju pada sudut kanan daerah belakang 

lawan, jika server mampu menempatkan posisi dengan baik sebelum melakukan 

pukulan service lob. Dan saat gerakan lanjutan posisi daun raket akan menghadap 

miring ke kanan di samping kiri badan. Pegangan ini memiliki kelebihan saat 

melakukan pukulan service lob, dengan posisi daun raket miring ke kanan saat 

impact shuttlecock dengan raket, maka hasil pukulan tersebut adalah shuttlecock 

akan bergerak top spin (putaran ke depan) ke kanan. Top spin menyebabkan 

shuttlecock tertekan ke bawah, sehingga shuttlecock lebih dekat, cepat, sudut 

jatuhnya lebih besar, dan sudut pantulnya lebih kecil, sehingga menyulitkan lawan 

saat mengembalikan shuttlecock  tersebut. 

Berdasarkan  teori di atas diduga ada efektivitas teknik pegangan 

backhand terhadap hasil pukulan service lob pemain pemula putra PB. Sehat 

tahun 2013.  

2.2 Hipotesis 

 Menurut Sutrisno Hadi (1988:257), hipotesis adalah pernyataan yang 

masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya. Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2.2.1 Ada efektivitas teknik pegangan geblok kasur terhadap hasil pukulan service 

lob pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013. 

2.2.2 Ada efektivitas teknik pegangan kampak terhadap hasil pukulan service lob  
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pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013. 

2.2.3 Ada efektivitas teknik pegangan jabat tangan terhadap hasil pukulan service 

lob pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013. 

2.2.4 Ada efektivitas teknik pegangan backhand terhadap hasil pukulan service 

lob pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Berdesarkan jenis pendekatan teknik sampling, penelitian ini termasuk 

jenis pendekatan populasi dan ditinjau dari pendekatan menurut timbulnya 

variabel maka jenis pendekatan ini adalah pendekatan non eksperimen. Bila 

ditinjau dari jenis pendekatan menurut pola-pola atau sifat penelitian non 

eksperimen maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Kemudian bila 

ditinjau dari jenis pendekatan menurut model penyebabnya maka penelitian ini 

termasuk “One-shot” model, yaitu model pendekatan yang menggunakan satu kali 

pengumpulan data pada “suatu saat” (Suharsimi Arikunto, 2010:122). 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode survey. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:156) survey merupakan bagian dari studi 

deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan (status) fenomena (gejala) 

dan menentukan kesamaan status dengan cara membandingkannya dengan standar 

yang sudah ditentukan. Metode survey tes pada penelitian ini adalah efektivitas 

teknik pegangan terhadap hasil pukulan service lob pada pemain pemula putra PB. 

Sehat tahun 2013. 

Desain penelitian yang digunakan adalah “desain one-shot case study”,  

adapun desain yang dimaksud sebagai berikut: 
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Tabel 3.1. Desain One-Shot Case Study 

 
Sumber: Suharsimi Arikunto (2010:122) 

Keterangan: 1) sampel (pemain PB. Sehat), 2) tes efektivitas pukulan service lob, 

3) hasil pukulan service lob. 

3.2  Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010:161).  Dalam penelitian ini terdapat 

variabel bebas dan terikat. Sifat dari variabel bebas adalah selalu mempengaruhi 

variabel terikat, sedangkan variabel terikat tidak dapat mempengaruhi variabel 

bebas. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.2.1  Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel 

penyebab (Suharsimi Arikunto, 2010:162). Dalam penelitian ini ada empat 

macam variabel bebas yaitu pegangan geblok kasur, pegangan kampak, pegangan 

jabat tangan, dan pegangan backhand pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013. 
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3.2.2  Variabel terikat 

Variabel terikat disebut variabel akibat atau variabel tidak bebas variabel 

tergantung (Suharsimi Arikunto, 2010:162). Adapun variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil pukulan service lob pemain pemula putra PB. Sehat 

tahun 2013. 

3.3  Populasi, Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel 

3.3.1  Populasi 

Sutrisno Hadi (1988:220) mengemukakan bahwa populasi adalah seluruh 

penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki. Populasi dibatasi sebagai sejumlah 

penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. 

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2010:173), populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi yang diambil dalam 

penelitian ini yaitu seluruh pemain pemula putra PB. Sehat kota Semarang tahun 

2013 yang berjumlah 15 pemain. 

Adapun syarat-syarat yang sama dari populasi tersebut adalah: 1) pemain 

pemula putra PB. Sehat kota Semarang tahun 2013, 2) jenis kelamin yang sama 

yaitu putra, 3) memiliki kemampuan teknik pukulan service lob, 4) seluruh 

pemain rata-rata memiliki usia 14-15 tahun. 
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Berdasarkan uraian di atas maka pemain pemula putra PB. Sehat tahun 

2013 memenuhi syarat sebagai populasi. Dimana suatu populasi harus mempunyai 

satu sifat yang sama dan dalam penelitian ini populasi yang diambil telah 

memiliki lebih dari batas minimal yang ditetapkan. 

3.3.2  Sampel 

Menurut Sutrisno Hadi (1988:221) sampel adalah sejumlah penduduk 

yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi. Sedangkan menurut Suharsimi 

Arikunto (2010:174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Istilah sampel dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki sifat sama 

untuk diselidiki dan dapat diwakili populasi. Sampel ditentukan oleh peneliti 

sendiri berdasarkan pertimbangan, tujuan, hipotesis, metode, dan instrumen 

penelitian disamping pertimbangan waktu tenaga dan biaya. Sampel dalam 

penelitian ini adalah pemain pemula putra PB. Sehat kota Semarang tahun 2013 

usia 14-15 tahun sebanyak 15 pemain. 

3.3.3  Teknik Penarikan Sampel 

Purposive sample dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan 

didasarkan atas starta, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan 

tertentu (Suharsimi Arikunto, 2010:183). Dimana dilakukan dengan cara  seluruh 

pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013 yang berjumlah 15 pemain dipilih 

peneliti, yaitu yang ada dalam latihan pada hari tersebut yang akan penulis jadikan  
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sampel. 

 Dari keseluruhan pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013 yang ada 

dalam latihan pada hari tersebut adalah 15 pemain, maka peneliti memutuskan 

mengambil sampel sebanyak 15 pemain tersebut dijadikan sampel penelitian. 

3.4  Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi Arikunto, 2010:203). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pukulan service lob. 

Menurut Tatang Muhtar (2008:4.22), yang dimaksud dengan tes pukulan service 

lob adalah suatu alat pengukur yang digunakan untuk mengukur tingkat ketelitian 

dan ketepatan testee di dalam melakukan service lob. Instrumen yang digunakan 

untuk tes pukulan service lob dalam permainan bulutangkis disusun oleh 

Verducci, F.M, (1980:310) yang diterjemahkan oleh Tatang Muhtar (2008:4.19-

4.24) dengan validitas 0,68 dan reabilitas 0,86. 

3.4.1 Prosedur pelaksanaan pukulan service lob dilakukan dengan cara;  

3.4.1.1 Testee berdiri pada daerah service yang terletak diagonal dengan bagian 

lapangan yang diberi sasaran siap dengan raket dan shuttlecock.  

3.4.1.2 Kemudian testee melakukan kegiatan pukulan service lob sebanyak 12 kali 

percobaan secara berturut-turut ke arah sasaran, dimulai dari lapangan 

sebelah kanan sebanyak 6 kali pukulan dan sebelah kiri juga 6 kali pukulan. 

3.4.1.3 Sasaran service lob adalah daerah service permainan tunggal yang terletak  
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diagonal dengan testee, yakni daerah yang dibatasi oleh garis belakang 

(back boundary line) dan 3 petak memanjang dari samping kiri ke kanan, 

dengan ukuran masing-masing petak sebagai berikut; lebar petak dengan 

nilai= 1 (30,48 cm), nilai= 3 (76,20 cm), nilai=2 (30,48). 

 
Gambar 3.1. 

Instrumen Tes dan Daerah Sasaran Pukulan Service Lob 

(Sumber: Verducci, F.M, 1980:310) 

3.5  Prosedur Penelitian 

 Metode pengumpilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey dengan teknik tes dan pengukuran. Untuk mendapatkan data yang 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka proses pengambilan data harus 

dilaksanakan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

3.5.1 Langkah pertama sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan 

kepada jurusan PKLO untuk mendapatkan dosen pembimbing pada 

tanggal 15 agustus 2012. 
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3.5.2  Setelah mengajukan tema skripsi dan disetujui oleh ketua jurusan PKLO. 

Maka, diturunkan SK pembimbing bapak Drs. Moh. Nasution, M.Kes 

sebagai pembimbing I dan bapak Tri Aji, S.Pd, M.Pd sebagai pembimbing 

II pada tanggal 26 September 2012. 

3.5.3 Mengajukan proposal penelitian yang telah disetujui oleh dosen 

pembimbing kepada jurusan PKLO untuk mengadakan penelitian. 

3.5.4 Mengajukan surat izin penelitian kepada sekretaris jurusan PKLO pada 

tanggal 10 Januari 2013 dan akan melaksanakan penelitian pada tanggal 15 

Januari 2013. 

3.5.5 Persiapan Penelitian  

Sebelum penelitian, peneliti melakukan survey diantaranya sebagai berikut: 

3.5.5.1 Tempat penelitian yaitu tempat latihan bulutangkis PB. Sehat kota 

Semarang yang berada di GOR Trilomba Juang. 

3.5.5.2 Mengamati kegiatan latihan pemain PB. Sehat kota Semarang. 

3.5.5.3 Menentukan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. 

3.5.6 Pengambilan Data 

3.5.6.1 Sebelum tes dimulai, dibentuk petugas pelaksana yang mempunyai 

keahlian atau predikat sebagai guru olahraga, dijelaskan tugas masing-

masing personal dan tujuan penelitian ini. 

3.5.6.2 Menyiapkan raket, net, lapangan, shuttlecock, tali/pita, lakban, tiang atau 

pancang, alat tulis dan blanko penilaian. 

3.5.6.3 Sebelum pengambilan data, sampel (pemain PB. Sehat) melakukan  
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streaching yang dipimpin oleh salah satu petugas peneliti. 

3.5.6.4 Tes pengambilan data dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut: 

Hari, tanggal : Rabu, 16 Januari 2013 

Jam : 19.30- selesai 

Materi tes : Tes pukulan service lob dengan menggunakan teknik 

pegangan geblok kasur, kampak, jabat tangan, dan 

backhand.  

3.5.6.5 Pemain melakukan pukulan service lob dengan menggunakan teknik 

pegangan geblok kasur 12 kali, pegangan kampak 12 kali, pegangan jabat 

tangan 12 kali, dan pegangan backhand 12 kali, dilakukan dengan 6 kali 

lapangan sebelah kanan dan 6 kali dari lapangan sebelah kiri. 

3.5.6.6 Petugas pencatat menulis hasil angka atau poin pelaksanaan service lob. 

3.5.6.7 Olah Data 

Dalam proses pengolahan data, peneliti menggunakan perhitungan statistik 

secara manual dan dengan program SPSS 16. 

3.5.6.8 Laporan Penelitian  

Setelah semua data terkumpul dan selesai diolah sesuai dengan prosedur 

penelitian, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. 

3.6  Faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Penelitian ini diusahakan untuk memungkinkan adanya kesalahan 

melakukan penelitian sehubung dengan pengambilan data. Maka di bawah ini  
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dikemukakan adanya faktor yang mempengaruhi hasil penelitian meliputi 

beberapa faktor dan usaha untuk menghindarinya. Adapun faktor-faktor tersebut 

adalah sebagai berikut: 

3.6.1  Faktor Penggunaan Alat  

Alat yang dipergunakan dalam penelitian dalam keadaan siap (diterakan) 

dalam arti siap untuk dipakai sehingga tidak mengganggu jalanya penelitian. 

Dari masing-masing subyek banyak yang belum mengetahui cara 

menggunakan alat sehingga peneliti dan petugas berusaha menjelaskan 

penggunaan alat dan memberi contoh sebaik mungkin sehingga dalam 

pelaksanaannya diusahakan tidak banyak melakukan kesalahan dalam penggunaan 

alat. 

3.6.2  Faktor Keseriusan Sampel  

Tingkat keseriusan anak dalam penelitian ini dari masing-masing anak 

berbeda. Untuk menghindarinya agar setiap anak bersungguh-sungguh dalam 

melakukan tes, tentunya dengan pengawasan memotivasi. Bersaing menjadi yang 

terbaik menambah keseriusan anak untuk takut gagal. 

3.6.3  Faktor Penjelasan Tes 

Pemberian tes harus secara menyeluruh dan runtun pada sampel selain 

penjelasan lisan. Usaha yang ditempuh harus dengan demonstrasi sampai sejelas 
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mungkin. Bila belum jelas testee (anak coba) diberi kesempatan untuk bertanya. 

Peneliti memberi penjelasan sesuai dengan petunjuk penggunaan alat sampai 

sejelas mungkin. 

3.6.4 Faktor Psikologi 

Faktor kejiwaan sangat berpengaruh terhadap fisik seseorang. Perasaan 

grogi dalam melaksanakan tes seiring muncul karena dilihat teman dan orang lain, 

ini sangat berpengaruh terhadap hasil khususnya dalam pelaksanaan tes pukulan 

service lob dengan menggunakan beberapa pegangan. Cara mengatasinya adalah 

dengan memberi motifasi dan pengawasan dari pelatih. 

3.6.5 Faktor Jumlah Sampel 

Jumlah sampel berpengaruh terhadap hasil penelitian, karena semakin 

banyak sampel yang digunakan maka akan semakin baik hasilnya. Oleh karena itu 

jumlah sampel dalam penelitian ini ada 15 pemain pemula putra PB. Sehat tahun  

2013, maka akan lebih baik jika sampelnya lebih dari 15 pemain. 

3.7  Teknik Analisis Data 

Pelaksanaan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, dalam 

menjawab permasalahan apakah ada dan berapa besarnya efektivitas teknik 

pegangan terhadap hasil pukulan service lob pemain pemula putra PB. Sehat 

tahun 2013 digunakan teknik Chi Kuadrat dengan rumus sebagai berikut: 
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Rumus Chi Kuadrat 

(Sutrisno Hadi, 1988:317) 

Keterangan: 

𝑥2 : 
Chi Kuadrat 

fo: Frekuensi yang diperoleh (diobservasi dalam sampel) 

fh: Frekuensi yang diharapkan dalam sampel sebagai pencerminan dari frekuensi 

dari yang diharapkan dalam populasi. 

Tabel 3.2. Untuk Mengerjakan Chi Kuadrat 
Variabel Fo Fh fo-fh (fo-fh)

2 (fo −fh )2

fh

 

Bebas Terikat 

Pegangan geblok kasur  

Service 

lob 

     

Pegangan kampak
      

Pegangan jabat tangan
      

Pegangan backhand
      

Total      

Sumber: Sutrisno Hadi (1988:317-318)  

Taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5%). Perhitungan statistik yang 

digunkan untuk menjawab permasalahan teknik pegangan yang mana yang paling 

efektif  terhadap hasil pukulan service lob pemain pemula putra PB. Sehat tahun 

2013, dalam penelitian ini digunakan teknik statistik deskriptif presentase dengan 

rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

DP = Deskriptif presentase (%) 

n = Skor empirik (skor yang diperoleh) 

N  = Skor ideal (jumlah total nilai) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil tes pukulan service lob dengan menggunakan teknik 

pegangan pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013 diperoleh data sebagai 

berikut: 

4.1.1 Deskripsi Data 

Data hasil tes pukulan service lob dengan menggunakan teknik pegangan 

pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013 dapat disajikan pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1. Deskripsi Data Tentang Efektivtas Teknik Pegangan Terhadap Hasil 

Pukulan Service Lob 

 

Pegangan N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Geblok Kasur  15 11 28 19.67 5.010 

Kampak 15 19 31 23.00 3.780 

Jabat Tangan 15 17 25 20.80 2.242 

Backhand 15 11 25 17.13 3.583 

Valid N (listwise) 15     

Sumber: Hasil analisis data penelitian tahun 2013 

 Tabel 4.1. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: untuk pegangan geblok 

kasur N atau jumlah sampel = 15, nilai maxsimumnya = 28, nilai minimum = 11, 

mean = 19,67, standart deviasi = 5,010. Untuk pegangan kampak N = 15, nilai 
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maxsimum = 31,  nilai minimum = 19, mean = 23,00, standart deviasi = 3,780. 

Untuk pegangan jabat tangan N = 15, nilai maxsimum = 25, nilai minimum = 17, 

mean = 2,242, standart deviasi = 3,780. Untuk pegangan backhand N = 15, nilai 

maxsimum = 25, nilai minimum = 11, mean = 17,13, standart deviasi = 3,583.  

4.1.2 Hasil Uji Persyaratan Analisis Data 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas data menggunakan kolmogorof smirnov test. Adapun untuk 

menguji normalitas data ini dengan ketentuan: jika nilai signifikansi atau nilai 

probabilitas > 0,05 berarti distribusi data normal, dan jika nilai signifikansi atau 

nilai probabilitas < 0,05 berarti distribusi data tidak normal. Dari perhitungan 

statistik diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Uji Normalitas Data Tentang Efektivtas Teknik Pegangan Terhadap 

Hasil Pukulan Service Lob 

  Geblok Kasur Kampak Jabat Tangan Backhand 

N 15 15 15 15 

Normal Parameters
a
 Mean 19.67 23.00 20.80 17.13 

Std. 

Deviation 
5.010 3.780 2.242 3.583 

Most Extreme Differences Absolute .153 .204 .163 .145 

Positive .153 .204 .163 .145 

Negative -.123 -.145 -.103 -.109 

Kolmogorov-Smirnov Z .592 .791 .631 .562 

Asymp. Sig. (2-tailed) .874 .558 .821 .910 

Sumber: Hasil analisis data penelitian tahun 2013 

 Tabel 4.2. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: nilai kolmogorof 

smirnov test untuk data pegangan geblok kasur sebesar  0,592 dengan probabilitas 

(0,123) > 0,05, yang berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal. Pegangan  
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kampak sebesar 0,791 dengan probabilitas (0,145) > 0,05, yang berarti data 

tersebut berdistribusi normal. Pegangan jabat tangan sebesar 0,631 dengan 

probabilitas (0,103) > 0,05, yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Dan  

untuk pegangan backhand sebesar 0,562 dengan probabilitas (0,109) > 0,05, yang 

berarti data tersebut juga berdistribusi normal. Berdasarkan analisis tersebut 

menunjukkan bahwa keempat data tersebut berdistribusi normal, sehingga uji 

parametrik dapat dilanjutkan. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunkan chi-square. Adapun 

untuk menguji homogenitas data ini dengan ketentuan: jika nilai signifikansi atau 

nilai probabilitas > 0,05 berarti mempunyai varians sama atau homogen, dan jika 

nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 berarti mempunyai varians tidak 

sama atau tidak homogen. Dari perhitungan statistik diperoleh hasil: 

Tabel 4.3. Uji Homogenitas Data Tentang Efektivtas Teknik Pegangan Terhadap 

Hasil Pukulan Service Lob  

 Geblok Kasur Kampak Jabat Tangan Backhand 

Chi-Square 3.400
a
 3.667

b
 2.267

c
 3.000

d
 

Df 11 7 6 9 

Asymp. Sig. .984 .817 .894 .964 

Sumber: Hasil analisis data penelitian tahun 2013 

Tabel 4.3. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: diperoleh nilai chi 

square untuk data pegangan geblok kasur sebesar 3,400 dengan probabilitas 

(0,984) > 0,05, untuk data pegangan kampak sebesar 3,667 dengan probabilitas 

(0,817) > 0,05, untuk data pegangan jabat tangan sebesar 2,267 dengan 
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probabilitas (0,894) > 0,05, dan untuk data pegangan backhand 3,000 dengan 

probabilitas (0,964) > 0,05. Dengan demikian berarti keempat data tersebut 

mempunyai varians yang sama atau homogen. 

4.1.2.3 Uji Linieritas  

 Hasil uji linieritas dapat dilihat dari uji F. Adapun untuk menguji linieritas 

data ini dengan ketentuan: jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 

berarti linier, dan jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 berarti tidak 

linier. Dari perhitungan statistik diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Uji Linieritas Data Tentang Efektivtas Teknik Pegangan Terhadap 

Hasil Pukulan Service Lob  

 Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

 

Pegangan *                Between                    (Combined) 

Service Lob               Groups 

                                                                          Linearity 

                                                 Deviation from Linearity 

                                   Within Groups 

                                    

                                     

                                   Total 

15.447 16 .965 .600 .866 

4.355 1 4.355 2.708 .107 

11.092 15 .739 .460 .948 

69.136 43 1.608   

 

84.583 
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Sumber: Hasil analisis data penelitian tahun 2013 

Tabel 4.4. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: nilai Fhitung untuk data  

peganagan  sebesar 0,460 dengan probabilitas (0,948) > 0,05, yang berarti data 

pegangan dengan hasil pukulan service lob membentuk model persamaan linier. 

Dengan demikian, maka analisis data selanjutnya dapat digunakan analisis uji chi  

kuadrat. 
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4.1.3 Hasil Analisis Data 

 Hasil analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji chi kuadrat (𝑥2
). 

Metode chi kuadrat digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan frekuensi 

yang diobservasi fo (frekuensi yang diperoleh berdasarkan data), dengan frekuensi 

yang diharapkan fh. Adapun untuk menguji chi kuadrat (𝑥2
) data ini dengan 

ketentuan: jika 𝑥2
hitung > 𝑥2

tabel, maka Ho ditolak artinya signifikansi, dan jika 

𝑥2
hitung > 𝑥2

tabel, maka Ho diterima artinya tidak signifikansi. Dari perhitungan 

statistik sebelum uji chi kuadrat, perlu dicari fh (frekuensi harapan) sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5. Tabel Frekuensi Hasil Pukulan Service Lob  
Variabel Frekuensi yang diperoleh 

(fh) 

Frekuensi yang diharapkan 

(fo) 

Bebas Terikat 

Geblok kasur  

Service lob 

295 302.25 

Kampak 345 302.25 

Jabat tangan 312 302.25 

Backhand 257 302.25 

Jumlah 1209 1209 

Sumber: Hasil analisis data penelitian tahun 2013 

Catatan: Jumlah frekuensi yang diharapkan (fh) untuk setiap kategori teknik 

pegangan adalah 1209 : 4 = 302.25  

Tabel 4.6. Hasil Uji Chi Kuadrat (𝑥2
) Pukulan Service Lob  

Variabel Fo Fh fo-fh (fo-fh)
2 (fo −fh )2

fh

 

Bebas Terikat 

Geblok kasur  

Service 

lob 

295 302.25 -7.25 52.2625 0.1739041 

Kampak
 

345 302.25 42.75 1827.5625 6.0465261 

Jabat tangan
 

312 302.25 9.75 95.0625 0.3145161 

Backhand
 

257 302.25 -45.25 2047.5625 6.7744003 

Jumlah 1209 1209 0 4022.75 13.309347 

48 



 

 

Sumber: Hasil analisis data penelitian tahun 2013 

Tabel 4.6. di atas menunjukkan bahwa hasil uji chi kuadrat diperoleh nilai 

𝑥2
hitung = 13,30 dengan dk = 1, dan kesalahan 5%, maka diperoleh chi kuadrat (𝑥2

) 

tabel = 3,841. Berdasarkan hasil uji chi kuadrat ternyata = 𝑥2
hitung > 𝑥2

tabel, 13,30 > 

3,841, maka Ho ditolak artinya signifikansi. Jadi ada dan besarnya efektivitas 

teknik pegangan terhadap hasil pukulan service lob pemain pemula putra PB. 

Sehat tahun 2013. 

 Ditinjau dari keefektifan teknik pegangan dalam melakukan pukulan 

service lob pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013 diperoleh hasil seperti 

tersaji pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Data Deskriptif Presentase Teknik Pegangan Terhadap Hasil Pukulan 

Service Lob  
Jenis pegangan Frekuensi Presentase 

Geblok kasur 295 24.400331% 

Kampak 345 28.53598% 

Jabat tangan 312 25.806452% 

Backhand 257 21.257237% 

Jumlah 1209 100% 

Sumber: Analisis data penelitian tahun 2013 

Lebih jelasnya distribusi data efektivitas teknik pegangan terhadap hasil 

pukulan service lob pemain pemula putra PB. Sehat tahun 2013 tersebut dapat 

disajikan secara grafis pada diagram pie berikut: 
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Gambar 4.1. 

Diagram Distribusi Efektivitas Teknik Pegangan Terhadap Service Lob  

Sumber: Data penelitian tahun 2013 

Gambar 4.1. di atas menunjukkan bahwa hasil pukulan service lob ditinjau 

dari teknik pegangan adalah: 1) teknik pegangan geblok kasur sebanyak 24,40%, 

2) kemudian pegangan kampak 28,53%, 2) sedangkan teknik pegangan jabat 

tangan 25,80%, dan 2) yang terakhir menggunkan teknik pegangan backhand 

sebesar 21,25%. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa teknik pegangan 

kampak (28,53%) hasilnya paling tinggi. Sehingga teknik pegangan kampak 

memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dibanding teknik pegangan yang lain 

dalam melakukakan pukulan service lob pemain pemula putra PB. Sehat tahun 

2013. 
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4.2 Pembahasan 

Teknik pegangan merupakan teknik dasar tahap awal berlatih bulutangkis. 

Jika teknik pegangan raket salah diterapkan sejak awal, maka akan sulit untuk 

meningkatkan kualitas pemain. Oleh karena itu, dalam melakukan pukulan service 

lob, pemain harus dapat memilih teknik pegangan yang tepat untuk pukulan 

tersebut, agar pemain dapat mengatur posisi daun raket saat melakukan gerakan, 

sehingga shuttlecock dapat dipukul tepat pada tengah daun raket (senar). Selain itu 

pemain harus memperhatikan tahap-tahap gerakan dalam melakukan pukulan 

service lob yaitu gerakan permulaan, gerakan pelaksanaan, dan gerakan lanjutan. 

Dari gerakan permulaan sampai gerakan lanjutan dilakukan oleh anggota gerak 

atas (extremitas superior) yang bekerja dan menunjang pukulan service lob agar 

terlaksana. Extremitas superior tersebut terdapat sendi-sendi yang dapat 

menggerakan extremitas superior secara sistematis yaitu sendi articulatio humeri, 

articulatio cubuti, dan articulatio radio carpea. Dalam melakukan pukulan 

service lob menggunakan pegangan apapun akan lebih efektif, jika dapat 

menggerakkan sendi-sendi tersebut dengan luwes dan rileks. 

Pelaksanaan pukulan service lob dapat dilakukan dengan menggunakan 

pegangan apapun. Akan tetapi, teknik pegangan yang dapat menggerakan sendi-

sendi di atas adalah teknik pegangan kampak (cara Inggris). Teknik pegangan ini, 

memiliki gerakan yang sistematis saat melakukan pukulan service lob yaitu dapat 

menggerakkan sendi articulatio humeri, articulatio cubuti, dan articulatio radio 

carpea dengan baik. Diawali dari gerakan permulaan sampai gerakan lanjutan, 
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gerakan tersebut tidak dirubah, sehingga pemain akan memaksimalkan energi 

yang dikeluarkan dengan baik dan dapat menggunakan gerakan pergelangan 

tangan (articulatio radio carpea) secara luwes. Saat gerakan permulaan posisi 

daun raket yang akan menerka shuttlecock menghadap ke arah kanan, saat 

gerakan pelaksanaan (impact shuttlecock dengan raket) posisi daun raket 

menghadap ke depan, dan saat gerakan lanjutan posisi daun raket akan 

menghadap ke belakang di samping kiri badan. Pegangan ini memiliki kelebihan 

saat melakukan pukulan service lob, dengan posisi daun raket menghadap ke 

depan, maka saat impact shuttlecock dengan raket, shuttlecock akan dipukul tepat 

pada tengah daun raket (senar), sehingga server dapat mengontrol dan 

menempatkan shuttlecock ke daerah yang menyulitkan lawan. Kemudian laju 

gerak shuttlecock tanpa spin, yang menyebabkan shuttlecock tidak stabil 

(floating), sehingga sulit diantisipasi lawan. 

Pegangan kampak merupakan teknik pegangan yang paling efektif dalam 

melakukan pukulan service lob, selain itu terdapat juga teknik pegangan yang 

paling tidak efektif digunakan dalam melakukan pukulan service lob yaitu teknik 

pegangan backhand. Teknik pegangan backhand merupakan pegangan untuk  

pukulan dengan telapak tangan menghadap ke belakang (supination). Dengan ini, 

jika digunakan pada pukulan service lob yang telapak tangan menghadap ke 

depan (pronation), maka pegangan ini kurang efektif karena server hanya dapat  

menggerakan sendi articulatio humeri, articulatio cubuti, dan tidak dapat 

menggerakkan kekuatan pergelangan tangan (articulatio radio carpea), sehingga  
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server sulit memaksimalkan energi yang dikeluarkan dari gerakan permulaan 

sampai gerakan lanjutan. Saat gerakan permulaan, dimana posisi daun raket yang 

siap menerka shuttlecock menghadap miring ke kanan, selanjutnya saat gerakan 

pelaksanaan (impact shuttlecock dengan raket) posisi daun raket menghadap 

miring ke kanan, sehingga hasil akurasi pukulan akan tertuju pada sudut kanan 

daerah belakang lawan, jika server mampu menempatkan posisi dengan baik 

sebelum melakukan pukulan service lob. Jika posisi server tidak baik, maka 

server sulit untuk menempatkan shuttlecock tepat sasaran, bahkan shuttlecock 

dapat keluar lapangan atau tidak mampu melewati net. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan pada hasil pengolahan data penelitian dan pembahasan, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Teknik pegangan kampak 

(28,53%) memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dibanding teknik pegangan 

yang lain dalam melakukakan pukulan service lob pemain pemula putra PB. Sehat 

tahun 2013. 

5.2 Saran 

 Berorientasi pada hasil analisis dan simpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka perlu penulis ajukan beberapa saran kepada para pemain dan 

pelatih PB. Sehat adalah sebagai berikut: Bagi pemain PB. Sehat handaknya 

menggunakan teknik pegangan kampak dalam melakukan pukulan service lob. 
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DESKRIPSI DATA HASIL PUKULAN SERVICE LOB DENGAN 

MENGGUNAKAN TEKNIK PEGANGAN PADA PEMAIN PEMULA 

PUTRA PB. SEHAT 

No Nama Geblok 

Kasur 

Kampak Jabat 

Tangan 

Backhand 

Skor Skor Skor Skor 

1 Dimas Satria Aji 16 26 22 20 

2 Chavel Arga L 13 19 17 15 

3 Niko Adhi N 28 29 22 25 

4 Markan Hakim 17 20 21 19 

5 Yuidistira 20 22 25 18 

6 Fakri Maksi P 16 22 18 16 

7 Niko Adi 25 20 19 17 

8 Arga Jati 18 20 22 13 

9 Aldwin Arjuna 11 31 20 16 

10 Nazaria 21 20 20 18 

11 Dafa Afif 19 26 21 20 

12 Eduardus 26 25 20 11 

13 M. Dafa 19 25 21 17 

14 Iwang P 19 21 25 20 

15 Deo  27 19 19 12 

Jumlah 295 345 312 257 

Rata-rata 19.67 23.00 20.80 17.60 

Minimal 11 19 17 11 

Maksimal 28 31 25 25 

Standar Deviasi 5.010 3.780 2.242 3.312 
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Analisis Hasil Penelitian 

Deskripsi Data 

Descriptive Statistics 

 

Pegangan N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Geblok Kasur  15 11 28 19.67 5.010 

Kampak 15 19 31 23.00 3.780 

Jabat Tangan 15 17 25 20.80 2.242 

Backhand 15 11 25 17.13 3.583 

Valid N (listwise) 15     

 

Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Geblok Kasur Kampak Jabat Tangan Backhand 

N 15 15 15 15 

Normal Parameters
a
 

Mean 19.67 23.00 20.80 17.13 

Std. 

Deviation 
5.010 3.780 2.242 3.583 

Most Extreme Differences 
Absolute .153 .204 .163 .145 

Positive .153 .204 .163 .145 

Negative -.123 -.145 -.103 -.109 

Kolmogorov-Smirnov Z .592 .791 .631 .562 

Asymp. Sig. (2-tailed) .874 .558 .821 .910 

a. Test distribution is Normal. 

Uji Homogenitas 

Test Statistics 

 Chi-Square 3.400
a
 3.667

b
 2.267

c
 3.000

d
 

Df 11 7 6 9 

Asymp. Sig. .984 .817 .894 .964 

a. 12 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 1,3. 

b. 8 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 

is 1,9. 

c. 7 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 

is 2,1. 
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 Chi-Square 3.400
a
 3.667

b
 2.267

c
 3.000

d
 

Df 11 7 6 9 

Asymp. Sig. .984 .817 .894 .964 

a. 12 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 1,3. 

b. 8 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 

is 1,9. 

c. 7 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 

is 2,1. 
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d. 10 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 

is 1,5. 

 

Uji Linieritas 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

 

Pegangan *                Between                    (Combined) 

Service Lob               Groups 

                                                                          Linearity 

                                                 Deviation from Linearity 

                                   Within Groups 

                                    

                                     

                                   Total 

15.447 16 .965 .600 .866 

4.355 1 4.355 2.708 .107 

11.092 15 .739 .460 .948 

69.136 43 1.608   

 

84.583 
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Frekuensi Hasil Pukulan Service Lob 

Variabel Frekuensi yang diperoleh 

(fh) 

Frekuensi yang diharapkan 

(fo) 

Bebas Terikat 

Geblok kasur  

Service lob 

295 302.25 

Kampak 345 302.25 

Jabat tangan 312 302.25 

Backhand 257 302.25 

Jumlah 1209 1209 
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Hasil Uji Chi Kuadrat (𝑥2
) 

Variabel Fo Fh fo-fh (fo-fh)
2 (fo −fh )2

fh

 

Bebas Terikat 

Geblok kasur  

 

Service 

lob 

295 302.25 -7.25 52.2625 0.1739041 

Kampak
 

345 302.25 42.75 1827.5625 6.0465261 

Jabat tangan
 

312 302.25 9.75 95.0625 0.3145161 

Backhand
 

257 302.25 -45.25 2047.5625 6.7744003 

Jumlah 1209 1209 0 4022.75 13.309347 

 

Data Deskriptif Presentase 

Jenis pegangan Frekuensi Presentase 

Geblok kasur 295 24.400331% 

Kampak 345 28.53598% 

Jabat tangan 312 25.806452% 

Backhand 257 21.257237% 

Jumlah 1209 100% 

𝐺𝐾 =
295

1209
x 100% = 24.400331 

𝐾 =
345

1209
x 100% = 28.53598 

𝐽𝑇 =
312

1209
x 100% = 25.806452 

𝐵 =
257

1209
x 100% = 21.237237 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
Pemberian arahan oleh peneliti tentang pelaksanaan tes 

 
Pemberian arahan oleh peneliti tentang teknik pegangan geblok kasur 
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Teknik pegangan kampak 

 
Teknik pegangan jabat tangan 
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Teknik pegangan backhand 

 
Petak skor service lob 
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Pembuatan instrument daerah sasaran service lob 

 
Tiang/pancang yang diberi pita untuk daerah sasaran service lob 

 

69 



 

 

 
Pelaksanaan tes service lob 

 
Shuttlecock melewati pita 
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Posisi pengamat dan pencatat skor dalam tes service lob 

 
Perlengkapan penelitian 
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TABEL NILAI-NILAI CHI KUADRAT (𝑥2) 

d.b. Taraf Signifikansi 

50% 30% 20% 10% 5% 1% 

1 0.455 1.074 1.642 2.706 3.841 6.635 

2 1.386 2.408 3.219 4.605 5.991 9.210 

3 2.366 3.665 4.642 6.251 7.815 11.341 

4 3.357 4.878 5.989 7.779 9.488 13.277 

5 4.351 6.064 7.289 9.236 11.070 15.086 

 

6 5.348 7.231 8.558 10.645 12.592 16.812 

7 6.346 8.383 9.803 12.017 14.067 18.475 

8 7.344 9.524 11.030 13.362 15.507 20.090 

9 8.343 10.656 12.242 14.684 16.919 21.666 

10 9.342 11.781 13.442 15.987 18.307 23.209 

 

11 10.341 12.899 14.631 17.275 19.675 24.725 

12 11.340 14.011 15.812 18.549 21.026 26.217 

13 12.340 15.119 16.985 19.812 22.362 27.688 

14 13.339 16.222 18.151 21.064 23.685 29.141 

15 14.339 17.322 19.311 22.307 24.987 30.578 

 

16 15.338 18.418 20.465 23.542 26.296 32.000 

17 16.338 19.511 21.615 24.769 27.587 33.409 

18 17.338 20.601 22.760 25.989 28.869 34.805 

19 18.338 21.689 23.900 27.204 30.144 36.191 

20 19.337 22.775 25.038 28.412 31.410 37.566 

 

21 20.337 23.858 26.171 29.615 32.671 38.932 

22 21.337 24.939 27.301 30.813 33.924 40.289 

23 22.337 26.018 28.429 32.007 35.172 41.638 

24 23.337 27.096 29.553 33.196 36.415 42.980 

25 24.337 28.172 30.675 34.382 37.652 44.314 

 

26 25.336 29.246 31.795 35.563 38.885 45.642 

27 26.336 30.319 32.912 36.741 40.113 46.963 

28 27.336 31.391 34.027 37.916 41.337 48.278 

29 28.336 32.461 35.139 39.087 42.557 49.588 

30 29.336 33.530 36.250 40.256 43.773 50.892 
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