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ABSTRAK 

 

Khamdan Binantoro. 19 Desember 2012. Hubungan panjang lengan, power 

lengan dan  kelentukan pergelangan tangan dengan hasil pukulan overhead lob 

bulutangkis pemain putra umur 10 - 15 th PB. Jupiter Banjarnegara tahun 2012. 

Skripsi. Jurusan PKLO, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri 

Semarang. Drs. M. Nasution, M.Kes, Drs. Djoko Hartono, M.Pd. 
Kata kunci : Hubungan, panjang lengan, power lengan, kelentukan 

pergelangan tangan, overhead lob. 
 

Abstrak : 
Latar Belakang masalah, bahwa pukulan Overhead lob memerlukan Panjang 

lengan, Power lengan, Kelentukan pergelangan tangan. 
permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : Apakah ada hubungan 

antara panjang lengan, power lengan, kelentukan pergelangan tangan dengan hasil 
pukulan overhead lob baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada 
pemain putra Umur 10 – 15th PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012?  

Populasi dalam penelitian ini adalah pemain putra PB. JUPITER 
Banjarnegara berjumlah 15 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah pemain 
putra Umur 10 – 15 PB. JUPITER Banjarnegara 2012 sebanyak 15 orang. Metode 
pengambilan data  menggunakan metode survey dengan metode tes pengukuran 
dengan mengukur panjang lengan, power lengan,  kelentukan pergelangan tangan 
dan  kemampuan pukulan overhead lob. Data dari hasil tes diolah dengan 
menggunakan teknik regresi korelasi sederhana dan ganda.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan sebesar 
0,375 antara panjang lengan dengan hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada 
pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012. Ada 
hubungan yang signifikan sebesar 0,283 antara power lengan dengan hasil 
pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. 
JUPITER Banjarnegara Tahun 2012.Ada hubungan yang signifikan sebesar 0,458 
antara kelentukan pergelangan tangan dengan hasil pukulan overhead lob  
bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara 
Tahun 2012. Ada hubungan yang signifikan sebesar 0,376 antara panjang lengan, 
power lengan, kelentukan pergelangan tangan dengan hasil pukulan overhead lob  
bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara 
Tahun 2012. 

Saran, Hendaknya pelatih dan atlit pada PB.JUPITER Banjarnegara, 
Memperhatikan Panjang lengan, Power lengan, Kelentukan Pergelangan tangan 
dengan hasil Pukulan Overhead Lob dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Berdasarkan UU RI No.3 Tahun 2005 tentang sistem olahraga nasional, 

keolahragaan nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada 

nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap 

tuntutan perkembangan olahraga. Sistem keolahragaan nasional merupakan 

keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara sistematis, terpadu, dan 

berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, 

pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk 

mencapai tujuan keolahragaan nasional. Adapun tujuan keolahragaan nasional 

adalah memelihara, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas 

manusia, menanamkan nilai moral, dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, 

mempererat, dan membina kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional, 

serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. 

Salah satu olahraga yang banyak diminati oleh orang Indonesia dan dapat 

menembus level internasional adalah bulutangkis. Indonesia telah menempatkan 

pemain-pemain bulutangkis dijajaran rangking terbaik dunia. Kesuksesan 

Indonesia menempatkan pemainnya di rangking dunia tidaklah mudah dibutuhkan 

proses yang panjang dan perjuangan yang tidak mengenal lelah. 
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Banyak klub-klub bulutangkis yang tersebar diseluruh daerah. Klub-klub 

ini mengajarkan teknik-teknik dasar dalam bulutangkis, selain itu juga 

mengajarkan bagaimana cara untuk memiliki jiwa sportif. Salah satu klub 

bulutangkis yang berada di kota Banjarnegara adalah klub PB. JUPITER. Klub ini 

didirikan oleh Handoko, yang sekaligus sebagai pelatih di club tersebut. Pada 

latihan sehari-hari PB. JUPITER ini diawali dengan teknik-teknik dasar dalam 

permainan bulutangkis, setelah itu baru diberi latihan modifikasi dari bentuk 

latihan dasar tersebut. 

Dalam bulutangkis dibutuhkan teknik dasar bulutangkis. Menurut Tohar 

(1992:43), teknik dasar bulutangkis adalah penguasaan pokok yang harus dikuasai 

oleh tiap pemain bulutangkis dalam melakukan kegiatan bermain bulutangkis. 

Penguasaan teknik dasar tersebut mencakup: cara memegang raket, gerakan 

pergelangan tangan, gerakan melangkahkan kaki atau footwork dan pemusatan 

pikiran atau konsentrasi. Secara umum keempat teknik tersebut harus dikuasai 

dengan baik agar dapat bermain bulutangkis secara benar.  

Setelah penguasaan teknik dasar tersebut dikuasai, maka pemain 

bulutangkis diharuskan menguasai teknik pukulan, diantaranya adalah pukulan 

service, lob, dropshort, drive dan smash. Pukulan service adalah pukulan 

membuka permainan bulutangkis (James poole, 2008:21). Pukulan lob adalah 

pukulan dari atas kepala yang bertujuan memukul shuutlecock tinggi dan jatuhnya 

digaris ganda belakang. Pukulan lob banyak digunakan pada permainan tunggal. 

Pukulan dropshort adalah pukulan yang bertujuan memukul shuttlecock jatuh 

pada bidang mendekati net, dan bertujuan untuk tidak memberi kesempatan lawan 
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untuk menyerang. Pukulan drive adalah pukulan dari samping kanan maupun kiri 

badan dengan arah layang shuttlecock datar dengan net. Dan pukulan smash  

menurut Tony Grice (2002:85) menyatakan pukulan smash adalah pukulan yang 

cepat, diarahkan kebawah dengan kuat dan tajam untuk mengembalikan bola 

pendek yang telah dipukul keatas. 

Dari kelima teknik tersebut, pukulan lob sering digunakan, terutama pada 

permainan tunggal (single). Salah satu jenis pukulan dalam bulutangkis adalah 

pukulan clear atau juga biasa disebut pukulan overhead lob. Pukulan overhead 

lob adalah pukulan yang biasanya dilakukan dengan tinggi dan panjang. Gunanya 

untuk mendapatkan waktu kembali keposisi bagian tengah lapangan, kegunaan 

utama dari pukulan lob adalah untuk membuat bola menjauh dari lawan dan 

membuat bergerak dengan cepat.  

Untuk dapat melakukan overhead lob yang diharapkan, perlu ketrampilan 

khusus, misalnya kecepatan gerak lengan ketika shuttlecock dipukul. Untuk itu 

diperlukan panjang lengan untuk memberi ayunan dan tenaga lengan agar shuttle 

melaju cepat dan keras bila shuttlecock dipukul. Keberhasilan dalam melakukan 

pukulan lob ditentukan oleh banyak aspek. Menurut M. Sajoto (1995:7) untuk 

mencapai suatu prestasi yang maksimal ada empat macam kelengkapan yang 

perlu dimiliki, yaitu: pengembangan teknik, pengembangan mental, dan 

kematangan juara. Sedangkan menurut Icuk Sugiarto (2002:16) aspek utama 

diperlukan dalam bulutangkis adalah aspek fisik dan aspek biologis. Aspek fisik 

adalah hal yang berkaitan dengan potensi atau kemampuan atlet mengembangkan 

komponen fisik dan fungsi organ tubuh. Sedangkan aspek biologis adalah segala 
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potensi yang menyangkut struktur tubuh pemain. Adapun aspek biologis yang 

mendukung pukulan overhead lob adalah panjang lengan, sedangkan aspek 

kondisi fisik yang mendukung pukulan overhead lob adalah power lengan dan 

kelentukan pergelangan tangan. 

Apabila ditinjau dari segi anatomi, panjang lengan yang terdiri dari 

beberapa tulang tidaklah menghasilkan tenaga. Tetapi panjang lengan juga 

memiliki kegunaan dalam bulutangkis. Seperti pada hukum Newton II, 

menyatakan bahwa semakin panjang pengungkit maka semakin besar gaya yang 

dihasilkan, dan semakin sedikit gaya yang dibutuhkan. Jadi semakin panjang 

lengan, maka semakin menghemat energi yang dikeluarkan dalam melakukan 

pukulan overhead lob. Menurut jurnal olimpiade 2010, meskipun pada saat  

memukul shuttlecock lengan membentuk setengah lingkaran berada diatas kepala. 

Power lengan dibutuhkan sebagai tenaga pendorong pada saat melakukan 

pukulan. Semakin besar power lengan yang dihasilkan oleh pebulutangkis maka 

semakin jauh pula pukulan yang dihasilkan. Terlebih pada pukulan overhead lob 

yang menuntut laju shuttlecock yang tinggi dan jatuhnya jauh kebelakang, 

sehingga membutuhkan daya ledak atau power lengan yang besar. Semakin besar 

power lengan, maka semakin jauh pula pukulan overhead lob yang dihasilkan. 

Kelentukan merupakan salah satu kemampuan fisik yang harus dimiliki 

setiap orang, untuk menghasilkan secara luas, lancar, luwes, dan tidak mengalami 

kekakuan. Faktor yang memepengaruhi kelentukan antara lain : faktor usia , jenis 

kelamin, jenis dan struktur persendian, jenis dan struktur jaringan otot, ligamen, 

dan kulit. Kelentukan merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan gerak 
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olahraga, apabila seseorang mengalami gerak yang kurang luas pada 

persendiannya dapat mengganggu gerak atau menimbulkan cedera pada otot. 

Kelentukan pergelangan tangan mempunyai peranan penting di dalam bulutangkis 

terutama dalam pukulan overhead lob. Dengan kelentukan yang lebih baik 

seorang pemain akan dapat menggerakan pergelangan tangan dengan lebih lincah. 

Dalam melakukan pukulan overhead lob, kelentukan pergelangan tangan 

membantu memukul shuttlecock. 

Pukulan lob dalam bulutangkis merupakan jenis pukulan yang penting 

untuk membuat shuttlecock menjauh dari lawan dan membuatnya bergerak 

dengan cepat. 

PB. JUPITER memiliki pemain putra bulutangkis sebanyak 15 orang. 

Setiap atlet memiliki tingkat penguasaan teknik pukulan yang berbeda dan 

kemampuan kondisi fisik yang berbeda pula. Pemain bulutangkis PB Jupiter 

masih memiliki kemampuan pukulan overhead lob yang kurang dan memiliki 

perbedaan dalam hal panjang lengan, power lengan, dan kelentukan pergelangan 

tangan. Keberhasilan untuk mecapai prestasi selain dari segi penguasaan teknik 

harus diimbangi dengan kondisi fisik yang baik. Kondisi fisik yang baik seperti 

panjang lengan, power lengan dan kelentukan pergelangan tangan dapat 

menghasilkan pukulan yang baik dan akurat, sehingga memungkinkan terjadinya 

variasi dalam melakukan penelitian dengan judul: “Hubungan Panjang Lengan, 

Power Lengan dan Kelentukan Pergelangan Tangan dengan Pukulan Overhead 

Lob  Bulutangkis pada Pemain Putra umur 10 – 15 TH PB. JUPITER 

Banjarnegara Tahun 2012”. 
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Alasan pemilihan judul adalah : 

1.1.1 Teknik pukulan overhead lob merupakan teknik pukulan yang harus 

dikuasai oleh pemain bulutangkis, khususnya pemain tunggal.  

1.1.2  Panjang lengan merupakan unsur penunjang keberhasilan ketepatan pukulan 

overhead lob bulutangkis. 

1.1.3 Power lengan merupakan unsur penunjang keberhasilan ketepatan pukulan 

overhead lob bulutangkis. 

1.1.4 Kelentukan pergelangan tangan merupakan unsur penunjang keberhasilan 

ketepatan pukulan overhead lob bulutangkis.   

 

 

1.2.  Permasalahan 

Dalam setiap penelitian sudah tentu permasalahan yang harus dikaji, 

dianalisis, selanjutnya diusahakan pemecahannya. Pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah dibatasi pada hubungan panjang lengan, Power lengan dan 

kelentukan Pergelangan tangan dengan pukulan overhead lob pada pemain putra 

umur 10 – 15 PB TH. JUPITER. Sehingga dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1.2.1 Apakah ada hubungan panjang lengan dengan hasil pukulan overhead lob  

bulutangkis pada pemain putra umur 10 – 15TH PB. Jupiter Banjarnegara 

Tahun 2012? 
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1.2.2 Apakah ada hubungan power lengan  dengan hasil pukulan overhead lob 

bulutangkis pada pemain putra umur 10 – 15TH PB. Jupiter Banjarnegara 

Tahun 2012? 

1.2.3 Apakah ada hubungan kelentukan pergelangan tangan  dengan hasil 

pukulan overhead lob bulutangkis pada pemain putra umur 10 – 15TH PB. 

Jupiter Banjarnegara Tahun 2012? 

1.2.4 Apakah ada hubungan panjang lengan, power lengan dan kelentukan 

pergelangan tangan  dengan hasil pukulan overhead lob bulutangkis pada 

pemain putra umur 10 – 15TH PB. Jupiter Banjarnegara Tahun 2012?  

 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui :  

1.3.1 Hubungan panjang lengan dengan hasil pukulan overhead lob bulutangkis 

pada pemain putra umur 10 – 15TH PB. Jupiter Banjarnegara Tahun 2012. 

1.3.2 Hubungan power lengan  dengan hasil pukulan overhead lob bulutangkis 

pada pemain putra Umur 10 – 15TH PB. Jupiter Banjarnegara Tahun 

2012. 

1.3.3 Hubungan kelentukan pergelangan tangan dengan hasil pukulan overhead 

lob bulutangkis pada pemain putra umur 10 – 15TH PB. Jupiter 

Banjarnegara Tahun 2012. 

1.3.4 Huhubungan panjang lengan, Power lengan dan kelentukan pergelangan 

tangan  dengan hasil pukulan overhead lob bulutangkis pada pemain putra 

umur 10 – 15TH PB. Jupiter Banjarnegara Tahun 2012. 
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1.4 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi salah penafsiran atau bermakna ambigu dalam 

penelitian ini maka perlu diberi penegasan istilah sebagai berikut: 

1.4.1. Hubungan 

Hubungan menurut W.J.S. Purwadarminta (1995:358) adalah keadaan 

berhubungan atau sangkut paut. Menurut pendapat lain menyatakan bahwa 

penelitian korelasi bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan 

apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan tersebut. 

 Hubungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sangkut paut 

antara panjang lengan, Power lengan dan kelentukan pergelangan tangan dengan 

hasil pukulan overhead lob pada pemain putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER 

Banjarnegara Tahun 2012. 

 

 

1.4.2.  Panjang Lengan 

Panjang lengan adalah tangan yang panjangnya dari okromeon sampai 

pada pergelangan tangan (M. Sajoto, 1995:8).  

Berdasarkan pengertian tersebut, panjang lengan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah keberadaan panjang lengan yang diukur dari pangkal bahu 

sampai pergelangan tangan pemain PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012 yang 

digunakan untuk melakukan pukulan overhead lob.  
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1.4.3. Power Lengan 

Power (daya ledak) menurut M. Sajoto (1995:8) adalah gerakan yang 

dilakukan secara eksplosif. Lengan adalah organ tubuh yang panjangnya dari sendi 

bahu sampai ke ujung jari tengah.  

Power lengan adalah kekuatan seorang untuk mempergunakan kekuatan 

lengan yang dikerahkan secara maksimum dalam waktu sependek - pendeknya. 

 

 

1.4.4.  Kelentukan Pergelangan Tangan 

Menurut Harsono (1988:163) kelentukan adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan dalam ruang sendi. Sedangkan menurut M. Sajoto (1995:9) 

kelentukan adalah keefektifan seseorang dalam menyesuaikan dirinya untuk 

melakukan segala aktivitas tubuh dengan penguluran seluas-luasnya. 

 

 

1.4.5.  Pukulan Overhead Lob 

Overhead adalah pukulan yang melampaui kepala (James Poole, 

2008:29). Menurut Syahri Alhusin (2007: 41)  

pukulan overhead lob adalah pukulan yang dilakukan dengan memukul 

shuttlecock dari atas kepala, posisinya dari belakang lapangan dan diarahkan ke 

atas pada bagian belakang lapangan lawan. 

Yang dimaksud dengan pukulan  overhead lob dalam penelitian ini 

adalah pukulan dari atas kepala pada posisi forehand, dari ¾ bidang lapangan 

pemain PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012 yang mengarah pada bidang 
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permainan lawan yang telah diberi tanda untuk penilaian ketepatan pukulan 

overhead lob. 

 

 

1.4.6.  Hasil Overhead lob 

Hasil berarti sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) 

oleh usaha, dan yang dapat diartikan juga dengan berhasil (WJS. Purwadarminta, 

1983 : 348). Hasil pukulan overhead lob adalah keberhasilan dalam memasukkan 

bola ke arah sasaran yang diharapkan jatuh ke garis belakang bidang lapangan 

lawan. 

 

 

1.4.7. Pemain PB. JUPITER Banjarnegara 

Pemain PB. JUPITER Banjarnegara adalah anak putra antara usia 10 

sampai 15 tahun yang berlatih bulutangkis, yang tergabung dalam sebuah 

persatuan bulutangkis yang bernama PB. JUPITER yang beralamat Jl. Jend. 

Soedirman,Des. Mandiraja Kulon, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara. 

 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Dalam penilitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berupa :   

1.5.1 Dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti melalui 

pengamatan lapangan tentang hubungan panjang lengan, Power lengan dan 

kelentukan pergelangan tangan  dengan pukulan Lob.  
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1.5.2 Memberikan masukan bagi pelatih atau pemain sendiri tentang hubungan 

panjang lengan, power lengan dan kelentukan pergelangan tangan  dengan 

pukulan Lob.  

 

 

1.6 Pemecahan  Masalah 

Pukulan overhead lob adalah pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala 

dengan cara menerbangkan shuttlecock melambung kearah belakang. Tujuannya 

untuk susah dijangkau atau diraih oleh pihak lawan penerbangan shuttlecock tidak 

terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, asal dapat melewati jangkauan raket lawan. 

Untuk melakukan pukulan overhead lob yang baik, anda harus menggunakan 

handshake grip. Ketika shuttlecock datang pada ketinggian diatas kepala. Posisi 

memukul menyamping, kedua tangan keatas, berat badan pada kaki belakang, 

putar tubuh bagian atas, gapai tinggi keatas untuk memukul, gerakan tangan yang 

memegang raket berakhir dengan telapak tangan menghadap luar, gerakan raket 

berakhir di bawah lurus dengan gerakan bola, silangkan raket pada sisi tubuh yang 

berlawanan, ayunkan kaki yang di belakang dengan gerakan seperti gunting, 

teruskan pemindahan berat badan. 

 Ada beberapa unsur yang mempengaruhi ketepatan pukulan overhead lob, 

diantaranya adalah panjang lengan, Power lengan dan kelentukan pergelangan 

tangan.  

Panjang lengan juga memiliki kegunaan dalam bulutangkis. Seperti pada 

hukum newton II, yang menyatakan bahwa semakin panjang pengungkit maka 
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semakin besar gaya yang dihasilkan, dan semakin sedikit daya yang dibutuhkan. 

Jadi lengan yang panjang akan menghemat energi yang dikeluarkan dalam 

melakukan pukulan overhead lob. 

Power lengan dibutuhkan sebagai tenaga power pada saat melakukan 

pukulan. Semakin besar power lengan yang dihasilkan oleh pebulutangkis maka 

semakin jauh pula pukulan yang dihasilkan. Terlebih pada pukulan overhead lob 

yang menuntut laju shuttlecock yang tinggi dan jatuhnya jauh kebelakang, 

sehingga membutuhkan daya ledak atau power lengan yang besar. Semakin besar 

power lengan, maka semakin jauh pula pukulan overhead lob yang dihasilkan. 

Kelentukan pergelangan tangan mempunyai peranan penting di dalam 

bulutangkis terutama dalam pukulan overhead lob. Dengan kelentukan yang lebih 

baik seorang pemain akan dapat menggerakan pergelangan tangan dengan lebih 

lincah. Dalam melakukan pukulan overhead lob, kelentukan pergelangan tangan 

membantu memukul shuttlecock. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kepustakaan 

2.1.1 Pengertian Bulutangkis 

Olahraga bulutangkis merupakan salah satu cabang olahraga permainan 

yang dimainkan oleh dua orang yang saling berlawanan (tunggal) atau empat 

orang yang saling berlawanan (ganda). Permainan bulutangkis dimainkan di atas 

sebidang lapangan permainan yang berukuran panjang 13,40 m dan lebar 6,10 m 

dengan dibatasi jaring (net) setinggi 1,55 m dari lantai yang membagi bidang 

permainan yang sama luasnya. Area bulutangkis dibatasi pada masing-masing 

sisinya oleh dua garis pinggir (side lines). Garis-garis pinggir ini merupakan garis 

pembeda permainan single dan ganda. Garis pada bagian belakang masing-masing 

lapangan disebut garis batas belakang (back line). Garis-garis ini merupakan batas 

permainan terjauh dalam tunggal dan ganda. Adapun garis yang berada di depan 

2,25 m jauhnya dari net disebut garis servis pendek (short service line) untuk 

tunggal dan ganda. Setiap shuttlecock yang jatuh di atas garis pinggir, garis 

belakang, dan garis servis dianggap masuk dan sah. 

Permainan ini dilakukan dengan cara memukul atau menangkis 

shuttlecock ke daerah lawan menggunakan raket sebagai alat memukul. Tujuan 

dari permainan ini adalah memperoleh angka dan kemenangan dengan cara 

berusaha menyeberangkan dan menjatuhkan shuttlecock di daerah permainan 

13 
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lawan dan berusaha agar lawan tidak dapat memukul atau menjatuhkannya di 

daerah permainan sendiri. 

Prinsip dasar permainan bulutangkis adalah satu kali memukul 

shuttlecock sebelum jatuh di daerah lapangan sendiri dengan cara memukul atau 

mengembalikan shuttlecock ke daerah lawan dengan melintasi net, baik dipukul 

dengan keras atau pelan untuk memaksa lawannya bergerak atau lari di 

lapangannya. Adapun tujuan dasar permainan bulutangkis adalah mendapatkan 

angka 21 atau sebanyak-banyaknya 30. Angka untuk nomor tunggal putra, tunggal 

putri, ganda putra, gada putri, dan ganda campuran. 

 

 

2.1.2 Teknik Dasar Bulutangkis 

Unsur kelengkapan 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 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 

seorang pemain bulutangkis dengan tujuan dapat mengembalikan shuttlecock 

dengan sebaik-baiknya. Menurut Tohar (1992: 34-40), teknik dasar dalam 

olahraga bulutangkis yang harus dikuasai oleh pemain, antara lain: 1.) Cara 

memegang raket, 2.) Gerakan pergelangan tangan, 3.) Gerakan melangkah kaki 

atau Footwork, 4.) Pemusatan pikiran atau konsentrasi. 
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2.1.3 Teknik Pukulan Bulutangkis 

Seorang pemain bulutangkis harus menguasai beberapa keterampilan 

khusus atau skill dengan tujuan agar dapat menerbangkan shuttlecock dengan 

sebaik-baiknya, keterampilan itu diantaranya teknik pukulan. Teknik pukulan 

adalah cara-cara melakukan pukulan dalam bulutangkis dengan tujuan 

menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan (Tohar, 1992: 40). 

Sebuah teknik pukulan tersusun dari beberapa gerak dasar. Dari 

rangkaian gerak dasar akhirnya menghasilkan suatu jenis pukulan. Menurut Tohar 

(1992: 40), jenis-jenis pukulan itu antara lain: 1) Pukulan service, 2) Pukulan Lob 

atau Clear, 3) Pukulan Dropshot, 4) Pukulan Smash, 5) Pukulan Drive atau 

mendatar, 6) Pukulan Pengembalian Servis atau Return Service. 

 

 

2.1.4 Analisis Pukulan Overhead lob 

Pukulan overhead lob adalah pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala 

dengan cara menerbangkan shuttlecock melambung ke arah belakang (Tohar, 

1992: 79).  

Mengenai urutan pelaksanaan pukulan overhead lob, adalah sebagai 

berikut: 

2.1.4.1 Pegangan Raket pada Pukulan Overhead Lob 

Seperti halnya permainan bulutangkis pada umumnya, cara memegang 

raket pada pukulan lob adalah pegangan gabungan atau pegangan berjabat tangan. 

Pegangan cara ini lazim dinamakan shakehand grip, caranya adalah memegang 
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raket seperti orang berjabat tangan. Caranya hampir sama dengan pegangan 

Inggris, tetapi setelah raket dimiringkan, tangkai dipegang dengan ibu jari melekat 

pada bagian dalam yang kecil, sedangkan jari-jari lain melekat pada bagian dalam 

yang lebar (Tohar, 1992: 36). 

 

Gambar 2.1 

Pegangan Inggris / Kampak 

Sumber : Tohar (1992:36) 

 

2.1.4.2 Posisi kaki 

Posisi kaki sebelum melakukan pukulan adalah posisi menunggu, dengan 

berat badan seimbang pada kedua kaki (PBSI, 2001 : 28). Posisi kaki saat menanti 

datangnya bola untuk pukuan overhead lob, dengan cara berat badan bertumpu 

pada kaki bagian depan dengan lutut dibengkokkan ke depan dan badan 

ditundukkan, posisi kedua kaki agak lebih lebar dari pada bahu, tetapi tidak boleh 
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terlalu lebar, pada saat bola sudah dipukul lawan pemain harus sudah mulai gerak 

ditempat, sebagai rangsangan pada kaki untuk bergerak mengejar bola. 

 

Gambar 2.2 

Posisi siap sebelum melakukan forehand overhead lob 

(Sumber : James Poole, 2008 : 49) 

 

2.1.4.3 Langkah Kaki (footwork) pada Pukulan Lob 

Gerakan kaki (footwork) memiliki pengaruh yang besar dalam permainan 

bulutangkis, gerakan kaki yang baik dapat menghasilkan pukulan yang akurat 

karena akan memudahkan seorang pemain dalam menjangkau kemana datangnya 

arah shuttlecock. Tujuan gerakan kaki (footwork) ialah agar pemain bisa 

menguasai seluruh lapangan bulutangkis, hal ini sependapat dengan apa yang 

dikemukakan oleh Subarjah & Hidayat (2007: 44) “Tujuan utamanya adalah 

untuk menguasai seluruh lapangan permainan”. 
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Pergerakan kaki pada pukulan lob ada dua, yaitu pergerakan ke kanan 

belakang dan pergerakan ke kiri belakang. Menurut James Poole (2004: 6), untuk 

pergerakan kaki ke kanan belakang pada pukulan forehand overhead dapat 

dilakukan dengan cara: 1) Putarlah kaki ke arah kanan, melangkahlah dengan kaki 

kanan ke arah belakang lapangan, bahu harus berputar sehingga bahu kanan 

menunjuk ke arah sudut kanan belakang lapangan. 2)  Langkah kedua dilakukan 

kaki kiri dengan menggeser ke dekat ibu jari kaki kanan, berat badan sebanyak 

mungkin bersandar ke kaki kanan. 3) Menggeserlah dengan langkah-langkah 

pendek bergantian dengan kaki kanan dan kiri sehingga berada di belakang arah 

jatuh shuttle, di dekat sudut kanan belakang lapangan. Pada saat pukulan 

dilakukan, berat badan berpindah dari kaki kanan ke kaki kiri, pinggul dan bahu 

berputar sehingga menjadi sejajar dengan jaring pada saat raket menyentuh 

shuttle. 4) Lakukan langkah-langkah pendek untuk kembali ke posisi siap di 

tengah lapangan. 

              

Gambar 2.3 

Pergerakan ke kanan dan kiri belakang untuk melakukan pukulan forehand dan 

backhand overhead lob 

(Sumber : James Poole, 2008 : 52) 



 

                                                           

19 

2.1.4.4 Gerakan Ayunan Lengan 

Ayunan lengan pada pukulan lob, dimulai dengan bergerak ke atas sesuai 

dengan tinggi atau rendahnya shuttlecock. Apabila shuttlecock datang, ayunkan 

lengan ke depan dan pukul shuttlecock dengan kecepatan yang sesuai dengan 

kemana shuttlecock mau diarahkan. Karena shuttlecock harus bergerak tinggi dan 

panjang, lakukan foreward swing dengan mengayunkan raket ke depan dan ke 

atas didahului oleh tangan, kemudian akhiri gerakan searah dengan gerakan 

shuttlecock bergerak ke atas sesuai dengan tinggi atau rendahnya datangnya 

shuttlecock (Tonny Grice, 1999: 57). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Gerakan badan dan ayunan lengan forehand overhead lob 

(Sumber :Tony Grice, 2002 : 86) 

 

2.1.4.5 Saat Impack pada Pukulan Lob 

Saat impack adalah saat raket bertemu dengan dengan shuttlecock. Pada 

saat raket berkenaan dengan shuttlecock, gerakan ayunan lengan ke depan tidak 

berhenti, tetapi tetap bergerak dengan kecepatan yang sama dengan ayunan yang 
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mula-mula. Usahakan letak raket tegak lurus dengan shuttlecock agar 

mendapatkan hasil pukulan yang baik saat perkenaan dengan shuttlecock. 

   

Gambar 2.5 

Impact pukulan forehand overhead lob 

(Sumber : Tony Grice, 1999 : 43) 

 

2.1.4.6 Penerbangan Shuttlecock pada Pukulan Lob 

Shuttlecock adalah benda pasif yang dipengaruhi oleh suatu tenaga. Di 

dalam permainan bulutangkis untuk dapat bermain dengan baik pemain harus 

mengenal “karakter bola”, yang dimaksud karakter disini adalah tingkah laku 

shuttlecock jika perkenaan dengan raket pada saat pukulan overhead lob. 

Untuk menentukan shuttlecock yang baik dilakukan percobaan dengan 

memukul shuttlcock secara terukur. Shuttlecock yang jatuh jauh melewati garis 

belakang terlampau berat, dan yang jatuh jauh sebelum garis belakang terlampau 

ringan. 
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Ada beberapa cara shuttlecock melayang unik pada saat dipukul dalam 

bulutangkis, apabila shuttlecock dipukul lurus ke atas maka akan jatuh hampir 

vertical sesudah mencapai titik tertinggi dan apabila dipukul tajam ke bawah 

jalannya shuttlecock hampir lurus. Untuk lebih jelasnya lihat jalannya shuttlecock 

pada pukulan overhead lob dibawah ini. 

 

  

  

 

 

 

Gambar 2.6 

Arah layang Shuttle pada Pukulan forehand overhead lob 

(Sumber : James Poole, 2006 : 50) 

 

 

2.1.4.7 Gerakan Lanjutan pada Pukulan Lob 

Gerakan selanjutnya setelah shuttlecock dipukul adalah melanjutkan 

gerakan mengayun. Pada ujung ayunan lakukan ayunan ke arah net, tangan yang 

memegang raket berputar dan melintang di depan pada posisi tubuh berlawanan, 

tubuh didorong kembali ke bagian tengah lapangan dan siap di tengah lapangan 

untuk menerima shuttlecock kembali. 
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       Gambar 2.7 

   Gerakan Lanjutan pada forehand overhead lob  

  (Sumber : James Poole, 2008 : 30) 

 

 

2.1.4.8 Sasaran pada Pukulan Lob 

Pada umumnya arah pukulan lob adalah jauh tinggi ke belakaang. Hasil 

pukulan lob atau clear ini diupayakan agar tidak terjangkau dari lawan, sehingga 

harus benar-benar tinggi dan jatuhan shuttlecock diarahkan pada back boundary 

line (Tohar, 1992: 79).  

Tujuan ini untuk mendesak posisi lawan agar posisi lawan yang stabil 

bisa di rubah menjadi out of position atau posisi yang kacau agar dalam serangan 

selanjutnya dapat menerobos pertahanan lawan. Pukulan yang baik jatuh di daerah 

back boundary lapangan lawan. 
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Gambar 2.8 

Daerah sasaran pukulan forehand overhead lob 

(Sumber : Tohar, 1992:146) 

 

2.1.5 Faktor Fisik Pendukung Pukulan Overhead Lob 

2.1.5.1 Panjang Lengan 

Batasan panjang lengan dalam penelitian ini adalah yang diukur  dari  

kepala tulang lengan (Caput Os. humerus) sampai di ujung jari tengah. Bila 

ditinjau secara anatomis panjang lengan Dari tulang atau Os. Humerus, os. 

Radius, Os. Ulnea, dan Os. Methapalengea. Di tulang-tulang tersebut melekat 

otot-otot yang berorigo dan insertio pada bagian atas dan bawah tulang.  

Menurut Widjaja, Surja (1998:184), otot (Musculus) yang terdapat pada 

panjang lengan antara lain Musculus Biseps Brachii, Musculus Triceps Brachii, 

Musculus Brachioradialis, Musculus Extensor carpiradialis longus dan Musculus 

Brevis, Musculus Extensor digitorum communis, Musculus Extensor carpi ulnaris 
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dan Musculus Flexor carpiulnaris. Tugas dari musculus yang terdapat pada 

lengan hanya digunakan untuk menggerakkan lengan bagian bawah ke arah fleksi, 

antefleksi, supinasi dan pronasi, yang bersumbu pada sendi siku (articulatio 

Cubiti). 

Menurut Soedarminto (1992:93) menjelaskan bahwa kerangka tubuh 

manusia, tersusun atas sistem pengungkit. Pengungkit adalah suatu batang yang 

kaku bergerak dalam suatu busur lingkaran mengitari sumbunya maka geraknya 

disebut gerak rotasi atau angular. Pada waktu obyek bergerak dalam lintasan 

busur maka jarak yang ditempuh oleh tiap titik yang ada di sepanjang batang 

pengungkit akan berbeda-beda. Artinya makin dekat letaknya titik itu dari sumbu 

geraknya makin kecil geraknya. Makin jauh letaknya titik itu dari sumbu geraknya 

makin besar jaraknya. Bila ditinjau dari biomekanika maka gerakan ayunan 

lengan saat pukulan overhead lebih banyak didominasi oleh kekuatan otot lengan, 

sedangkan otot yang terdapat pada pangkal lengan atas dan lengan bawah peran 

aktif terjadi saat impact (pertemuan) antara telapak tangan dan shuttlecock dimana 

lengan difleksikan dengan bantuan Musculus  Biseps Brachii.  

Kontraksi antara otot lengan atas dengan otot lengan bawah digunakan 

untuk memukul shuttlecock dan pada saat perkenaan antara daun raket dengan 

shuttlecock sehingga menghasilkan shuttlecock yang cepat. 

Gerakan pukulan lob merupakan gerakan kombinasi antara lengan atas, 

lengan bawah, dan telapak tangan. Pada saat shuttlecock melayang diatas kepala, 

lengan atas, bawah, dan telapak tangan di tarik ke atas belakang dengan badan 

miring. Pada saat shuttelecock sebelum mengenai kepala raket lengan atas dan 
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bawah mendorong maju, dan pada saat shuttlecock mengenai kepala raket 

pergelangan dan telapak tangan memberi lecutan, sehingga menghasilkan 

kecepatan yang tinggi pada saat memukul shuttlecock. 

Selain itu apabila ditinjau dari system kerja pengungkit, semakin panjang 

pengungkit maka semakin besar pula gaya yang ditimbulkan atau diakibatkan. 

Begitu pula pada lengan seorang pemain bulutangkis, makin panjang makin besar 

pula gaya yang dihasilkan pada saat memukul shuttlecock. Selain itu apabila 

lengan pemain bulutangkis panjang, maka memberi keuntungan pula pada saat 

menjangkau shuttlecock (Soedarminto, 1992:95). Jadi dapat disimpulkan panjang 

lengan juga berpengaruh pada pemain bulutangkis dalam melakukan pukulan, 

khususnya pada pukulan lob. 

Hubungan panjang lengan dengan gerakan angular dalam hal jarak, 

kecepatan dan percepatan dalam pukulan  Overhead Lob dapat dijelaskan 

menggunakan sistem kerja pengungkit. Misalnya pengungkit A jari-jarinya lebih 

pendek daripada B, dan B lebih pendek daripada C. jika ketiga pengungkit 

tersebut digerakkan sepanjang jarak angular yang sama dalam waktu yang sama 

pula, jelas pula bahwa pengungkit A akan bergerak dengan kecepatan yang lebih 

kecil dari pada kecepatan ujung - ujung B dan C. Jadi ketiga pengungkit memiliki 

kecepatan angular yang sama, tetapi kecepatan linear pada gerak berputar pada 

masing - masing ujung pengungkit akan sebanding dengan panjangnya 

pengungkit. Untuk lebih jelas dapat dilihat gambar 2.9. 
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Gambar 2.9 

Gambar 2.9 

Teori Pengungkit 

Jarak Angular A, B, C sama jarak linier A<B<C 

(Sumber: Sudarminto, 1992:94) 

 

Suatu obyek yang bergerak pada ujung radius yang panjang akan 

memiliki linear lebih besar dari pada obyek yang bergerak pada ujung radius yang 

pendek, jika kecepatan angularnya dibuat konstan. Hal tersebut sesuai yang 

dikatakan oleh Sudarminto (1992:95) bahwa makin panjang radius makin besar 

kecepatan linearnya, jadi sangat menguntungkan bila digunakan pengungkit 

sepanjang- panjangnya untuk memberikan kecepatan linear kepada obyek, asal 

panjang pengungkit tersebut tidak mengorbankan kecepatan angular. 

 

 

2.1.5.2 Power Lengan 

Power adalah komponen kondisi fisik tentang kemampuannya dalam 

mempergunakan otot untuk menahan beban sewaktu bekerja (M. Sajoto, 1995 :8). 

Maksudnya kekuatan seorang untuk mempergunakan kekuatan lengan yang 

dikerahkan secara maksimum dalam waktu sependek - pendeknya. Power lengan 

ialah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan 
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beban dengan kekuatan dan kecepatan tinggi dalam satu gerakan yang utuh 

(Suharno HP, 1986:36). Power adalah kemampuan otot atau sekelompok otot 

seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal yang di kerahkan dalam 

waktu yang sependek-pendeknya atau sesingkat-singkatnya. Unjuk kerja kekuatan 

maksimal yang dilakukan dalam waktu singkat ini tercermin seperti dalam 

aktivitas memukul keras, tendangan tinggi, tolak peluru serta gerak lain yang 

beserta gerak lain yang bersifat eksplosif. Power merupakan salah satu dari 

komponen gerak yang sangat penting untuk melakukan aktifitas yang sangat berat 

karena dapat menentukan seberapa kuat orang memukul, seberapa jauh seseorang 

dapat melempar, seberapa cepat seseorang dapat berlari dan lainnya. 

Keberhasilan pukulan overhead lob didukung oleh koordinasi gerak 

seluruh tubuh yang berakhir dalam bentuk gerakan pukulan overhead lob yang 

didukung oleh power lengan. Penerapannya pada program latihan, seorang atlet 

bulutangkis perlu dilatih power lengan yang cukup banyak selain latihan teknik 

bulutangkis yang lain. Karena pada olahraga bulutangkis power lengan sangat 

dibutuhkan pada saat pukulan-pukulan keras. 

Berdasar pada beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat ditarik suatu 

pengertian bahwa power lengan adalah suatu kemampuan otot lengan untuk 

melakukan aktivitas secara cepat dan kuat untuk menghasilkan tenaga.  

Hubungan Power Lengan dengan gerak Linear dalam hal kecepatan, 

percepatan dan jarak. Didalam membahas kecepatan gerak, dikenal ada istilah 

„kecepatan rata-rata‟ dan „percepatan‟. Yang dimaksud dengan kecepatan rata-rata 

adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dan waktu yang diperlukan 
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untuk menempuh jarak yang ditempuh dan waktu yang diperlukan untuk 

menempuh jarak tersebut. Dengan kata lain, kecepatan rata-rata sebuah obyek 

yang sedang bergerak ialah jarak yang dilalui obyek itu tiap satuan 

tertentu.sedangkan yang disebut percepatan ialah perubahan kecepatan tiap satuan 

waktu. 

Jika kecepatan untuk tiap-tiap saat selama bergerak selalu berubah, maka 

gerak demikian disebut „gerak berubah‟. Pada gerak berubah ini timbul percepatan 

yang bias positif (dipercepat) atau negatif (diperlambat). Jika gerak ini lintasannya 

berupa garis lurus, maka gerekannya  disebut gerak lurus berubah. Karena 

banyaknya ragam gerakan yang dapat dilakukan manusia, maka gerakan yang 

sering terjadi adalah gerak berubah, jadi bukan gerak beraturan.    

 

Gambar 2.10 

Gerak Berubah 

(Sumber : Soedarminto,1992 : 85) 

Dalam gerak berubah, hubungan – hubungan yang terdapat di antara 

kecepatan awal (Vo), Percepatan (a), waktu gerakan (t), kecepatan pada suatu 

satuan waktu t (Vt), dan jarak atau lintasan gerak (S). 
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2.1.5.3 Kelentukan Pergelangan Tangan 

Menurut Harsono (1988:163) kelentukan adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Sedangkan menurut M. Sajoto 

(1995: 8) kelentukan adalah keefektifan seseorang dalam penyesuaian dirinya 

untuk melakukan segala aktifitas tubuh dengan penguluran seluas-luasnya. 

Menurut Suharno H.P (1986:49) kelentukan adalah suatu kemampuan 

dari seorang dalam melaksanakan gerakan dengan amplitudo yang luas. Kegunaan 

kelentukan dalam olahraga adalah : 1) mempermudah dalam pengusaan teknik-

teknik tinggi,  2) mengurangi terjadinya cidera atlet, 3) seni gerakan tercermin 

dalam kelentukan yang tinggi, 4) meningkatkan kelincahan dan kecepatan gerak. 

Di dalam bulutangkis terutama dalam pukulan overhead lob kelentukan juga 

mempunyai peranan penting. Dengan kelentukan yang lebih baik seorang pemain 

akan dapat menggerakkan pergelangan tangan dengan lebih lincah. Dalam dalam 

melakukan pukulan overhead lob, kelentukan pergelangan tangan membantu 

memukul shuttlecock. 

Menurut Soedarminto (1992 : 133) bahwa perubahan putaran terjadi bila 

salah satu dari factor-faktor ini berubah. Memperpendek lengan momen atau 

memperkecil gaya akan memperkecil momen. Memperpanjang lengan momen 

atau memperbesar gaya akan memperbesar pengaruh putaran dan akibatnya makin 

besar usaha dibutuhkan untuk melawannya. 

Pada sudut 0
o 

dengan garis horisontal, tidak ada komponen vertikal,yang 

ada seluruhnya adalah kecepatan horisontal. Sebaliknya pada sudut 90
o
 dengan 

garis horisontal tidak ada komponen horisontal, yang ada seluruhnya adalah 
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kecepatan vertikal. Di antara sudut-sudut 0
o
 dan 90

o
. akan terlihat bahwa pada 

sudut yang berbeda akan terjadi lintasan gerak air yang berbeda pula. Ada suatu 

pola hubungan antara sudut elevasi , jarak vertikal, dan jarak horisontal dari 

lintasan geraknya. Lihat pada hambar 2.11 

 

Gambar 2.11 

Pengaruh sudut elevasi pada jarak horisontal dan jarak fertikal  

yang ditempuh pergelangan tangan 

(Sumber : Soedarminto,1992 : 92) 

 

Terlihat lintasan A dan B merupakan jarak horisontal yang paling kecil 

dan, meskipun jarak horosontalnya sama, jarak vertikalnya sangat berbeda. Sudut 

elevasi untuk A merupakan penyiku dari sudut elevasi untuk B  (90
o
-B). Sudut 

elevasi untuk A adalah 20
o
 dan sudut elevasi untuk B adalah 70

o
. demikian untuk 

C dan D, sudut untuk C adalah 60
o
 dan untuk D adalah 30

o
. dua sudut elevasi 

yang saling merupakan penyiku satu sama lain akan menghasilkan jarak 

horisontal yang sama, tetapi jarak vertikal dari sudut yang lebih besar akan selalu 

lebih besar. Hubungan itu sedemikian rupa sehingga makin besar perbedaan 
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antara dua sudut itu, makin besar pula titik-titik tertinggi dari lintasan gerakannya. 

Pada lintasan E sudut elevasi adala 45
o
, ialah sudut dimana komponen vertikal 

sama dengan horisontal. Dengan sudut elevasi 45
o
 akan dihasilkan waktu 

maksimal dan kecepatan horisontal maksimal. Secra teoritis merupakan sudut 

optimal untuk menghasilkan jarak horizontal terbesar. 

 

 

2.1.6 Kerangka Berfikir 

2.1.6.1 Hubungan Panjang Lengan dengan hasil Pukulan Overhead Lob Pada 

Pemain Putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012. 

Secara anatomi panjang lengan yang terbentuk dari berbagai tulang tidak 

dapat menghasilkan suatau kekuatan. Tetapi apabila ditinjau dari system kerja 

pengungkit, terutama pengungkit pada hukum Newton II lengan yang panjang 

memilik keuntungan pada saat melakukan gerakan pukulan lob.  

Gerakan pukulan Lob merupakan gerakan kombinasi antara lengan atas, 

lengan bawah, dan telapak tangan. Pada saat shuttlecock melayang diatas kepala, 

lengan atas, bawah, dan telapak tangan di tarik ke atas belakang dengan badan 

miring. Pada saat shuttelecock sebelum mengenai kepala raket lengan atas dan 

bawah mendorong maju, dan pada saat shuttlecock mengenai kepala raket 

pergelangan dan telapak tangan memberi lecutan, sehingga menghasilkan 

kecepatan yang tinggi pada saat memukul shuttlecock. 

Selain itu apabila ditnjau dari sistem kerja pengungkit, semakin panjang 

pengungkit maka semakin besar pula gaya yang ditimbulkan atau diakibatkan. 
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Begitu pula pada lengan seorang pemain bulutangkis, makin panjang makin besar 

pula gaya yang dihasilkan pada saat memukul shuttlecock. Selain itu apabila 

lengan pemain bulutangkis panjang, maka memberi keuntungan pula pada saat 

menjangkau shuttlecock..(Sudarminto, 1992:95). Jadi dapat disimpulkan panjang 

lengan juga berpengaruh pada pemain bulutangkis dalam melakukan pukulan, 

khususnya pada pukulan lob. 

Jadi sangat menguntungkan bila digunakan pengungkit yang lebih 

panjang untuk menghasilkan kecepatan linier kepada obyek, makin panjang 

pengungkit makin besar pula gaya yang dihasilkan. Berdasarkan hal tersebut dapat 

diduga ada hubungan antara panjang lengan dengan hasil  pukulan lob. 

 

2.1.6.2 Hubungan Power Lengan dengan hasil pukulan Overhead Lob Pada 

Pemain Putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012. 

Dalam pukulan overhead lob, organ tubuh yang juga banyak berperan 

adalah lengan, oleh karena itu kekuatan lengan sangat penting untuk 

menghasilkan pukulan overhead lob yang baik dalam arti keras dan terarah. Untuk 

menghasilkan pukulan overhead lob yang keras dibutuhkan power lengan secara 

maksimal.  

Keberhasilan pukulan overhead lob didukung oleh koordinasi gerak 

seluruh tubuh yang berakhir dalam bentuk gerakan pukulan overhead lob yang 

didukung oleh power lengan. Penerapannya pada program latihan, seorang atlet 

bulutangkis perlu dilatih power lengan yang cukup banyak selain latihan teknik 
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bulutangkis yang lain. Karena pada olahraga bulutangkis power lengan sangat 

dibutuhkan pada saat pukulan-pukulan keras. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa power 

lengan mempunyai hubungan yang positif dengan pukulan overhead lob. Dan 

dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi power lengan seseorang, 

maka akan semakin tinggi pula hasil pukulan yang akan dicapai. 

 

2.1.6.3 Hubungan Kelentukan Pergelangan Tangan dengan hasil Pukulan 

Overhead   Lob Pada Pemain Putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER 

Banjarnegara Tahun 2012. 

Kelentukan adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk 

Kelentukan dipengaruhi oleh elastisitas otot-otot serta dinyatakan dalam satuan 

derajat (°). Harsono (1988:163) menyatakan bahwa lentuk tidaknya seseorang 

ditentukan luas atau sempitnya ruang gerak sendi-sendinya. Jadi kelentukan 

adalah kemampuan melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Kecuali oleh 

ruang gerak sendi, kelentukan juga ditentukan elastisitas tidaknya otot-otot  

tendon, dan ligamen. 

Kaitannya dalam penelitian ini, pelaksanaan pukulan overhead lob 

dilakukan dengan cara posisi badan menghadap net dengan mengutamakan 

gerakan cambukan pergelangan tangan yang diarahkan menukik ke depan. Jadi 

pukulan overhead lob ini dibutuhkan pergelangan tangan yang lentuk dan kuat 

sehingga pukulan yang dihasilkan dapat melambung mengarah lapangan belakang 

lawan. Berdasarkan hal tersebut maka diduga bahwa ada hubungan antara 
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kelentukan pergelangan tangan dengan pukulan backhand overhead pada   

bulutangkis. 

 

2.1.6.4 Hubungan Panjang Lengan, Power Lengan dan Kelentukan Pergelangan 

Tangan dengan hasil  Pukulan Overhead Lob Pada Pemain Putra umur 10 

– 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012. 

Bulutangkis merupakan olahraga yang membutuhkan kekuatan dan 

keakuratan dalam setiap melakukan pukulan. Saat melakukan pukulan overhead 

lob, selain melibatkan otot lengan sebagai bagian tubuh yang secara langsung 

melakukan pukulan terhadap shuttlecock juga melibatkan panjang lengan, 

kelentukan togok berkontraksi pada saat bersamaan dan berulang-ulang. 

Kerjasama antar otot inilah yang menyebabkan lengan terjulur, menyentuh bola 

dan memukulnya. Kerjasama antara kelentukan togok dapat menghasilkan lecutan 

yang kuat, sehingga dapat menghasilkan pukulan overhead lob yang keras dan 

akurat. Dalam melakukan pukulan overhead lob, organ tubuh yang juga banyak 

berperan adalah lengan, oleh karena itu power lengan sangat penting untuk 

mencapai suatu prestasi dalam pukulan overhead lob khususnya dalam memukul 

shuttlecock.  

Jika atlet yang mempunyai kemampuan secara bersama-sama power 

lengan, panjang lengan, dan kelentukan pergelangan tangan maka akan dapat 

melakukan pukulan overhead lob dalam permainan bulutangkis dengan keras, 

kuat dan cepat serta terkontrol. 
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Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa panjang 

lengan, dan kelentukan pergelangan tangan mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan hasil pukulan overhead lob. 

 

 

2.2 Hipotesis 

Dalam suatu penelitian yang ilmiah hipotesis dimaksudkan untuk 

menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teori yang ada. Menurut 

Sutrisno Hadi (2004:210) Hipotesis adalah pertanyaan yang masih lemah 

kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya. Adapun hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

2.2.1 Ada hubungan antara panjang lengan dengan hasil pukulan overhead lob 

bulutangkis pada pemain putra umur 10 – 15TH PB Jupiter Banjarnegara Tahun 

2012. 

2.2.2 Ada hubungan antara  power lengan dengan hasil pukulan overhead lob 

bulutangkis pada pemain putra Umur 10 – 15TH PB Jupiter Banjarnegara Tahun 

2012. 

2.2.3 Ada hubungan antara kelentukan pergelangan tangan dengan hasil pukulan 

overhead lob bulutangkis pada pemain putra umur 10 – 15TH PB Jupiter 

Banjarnegara Tahun 2012. 

2.2.4 Ada hubungan antara panjang lengan, Power lengan dan kelentukan 

pergelangan tangan dengan hasil pukulan overhead lob bulutangkis pada pemain 

putra umur 10 – 15TH PB. Jupiter Banjarnegara Tahun 2012. 



1 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:160). Metode 

diperlukan dalam pelaksanaan suatu penelitian. Metode penelitian memberikan 

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

untuk menjaga agar memperoleh hasil yang sesuai dan dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. 

Berbobot tidaknya suatu penelitian tergantung pada pertanggung jawaban 

dari metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode survey. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:90) survey adalah suatu 

pendekatan penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan 

banyak. Menurut Van Dalen yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto (2002:90) 

berpendapat bahwa survey merupakan bagian dari studi deskriptif dengan tujuan 

pencarian kedudukan (status), gejala (fenomena) dan penentuan kesamaan status 

dengan cara perbandingan standar yang telah ditentukan. 

 

 

3.1  Jenis dan Desain Penelitian 

Berdasarkan pada jenis pendekatan teknik samplingnya, Penelitian ini 

termasuk jenis pendekatan populasi dan di tinjau dari pendekatan menurut 

timbulnya variabel maka jenis pendekatan ini adalah pendekatan non eksperimen. 

36 
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Di tinjau dari jenis pendekatan menurut pola-pola atau sifat penelitian non 

eksperimen maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Di tinjau dari 

jenis pendekatan menurut model penyebabnya maka penelitian ini termasuk “One-

shot” model, artinya model satu kali tembak, yaitu model pendekatan yang 

menggunakan satu kali pengumpulan data pada “suatu saat” (Suharsimi Arikunto, 

2002 : 75). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dan tes, sebab 

menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 90) survey adalah merupakan bagian dari 

studi deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan atau status, fenomena 

(gejala) dan menemukan kesamaan status dengan cara membandingkannya 

dengan standar yang ditentukan. Tes yang dilakukan meliputi kemampuan 

pukulan overhead lob pada pemain putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER 

Banjarnegara Tahun 2012. 

Desain yang digambarkan sebagai berikut : 

 

      

 

                                r
x1 - y

       

 

                                 r
x2 - y 

                                

                                 r
x3 - y 

                                    

                                             r
x1,2,3 - y 

Gambar 3.1 

Desai penelitian berdasarkan pendekatan “one shot case study” 

(Sumber: Suharsimi Arikunto, 2006 : 74) 
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3.2  Variabel Penelitian 

Yang dimaksud dengan variabel adalah objek penelitian, atau apa yang  

menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006 : 118). Ada 

dua macam variabel: 

1. Variabel bebas ( Predictor atau X )  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variable 

penyebab (Suharsimi Arikunto, 2006:119) dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas1
 
atau X1 adalah panjang lengan. 

2. Variabel bebas2
 
atau X2 adalah power lengan. 

3. Variabel bebas3 atau X3 adalah kelentukan pergelangan tangan. 

2. Variabel terikat atau variabel tergantung (Y) adalah hasil pukulan 

overhead lob pada pemain putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER 

Banjarnegara Tahun 2012. 

 

 

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel 

3.3.1    Populasi Penelitian 

Populasi menurut Sutrisno Hadi (2004:182), adalah seluruh penduduk 

yang dimaksudkan untuk diselidiki. Populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:130). Populasi dalam penelitian ini adalah 

pemain putra PB. JUPITER Banjarnegara berjumlah 15 orang. 

Adapun ciri yang sama dari populasi tersebut adalah: 

1.  Pemain putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara. 
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2.  Berjenis kelamin yang sama yaitu laki-laki. 

3.  Memiliki kemampuan teknik pukulan overhead lob   

Berdasarkan uraian diatas maka pemain pemula putra umur 10 – 15TH 

PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012 memenuhi syarat sebagai populasi. Di 

mana suatu populasi yang diambil telah memiliki lebih dari batas minimal yang 

ditetapkan. 

 

3.3.2    Sampel Penelitian dan Teknik Penarikan Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006:131). Apabila ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 

wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi (Suharsimi 

Arikunto, 2006:130). (Suharsimi Arikunto, 2002:112) mengatakan bahwa ”untuk 

sekedar patokan maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.  

Teknik penarikan sampel adalah dengan teknik total sampling, dikatakan 

total sampling karena sampel dalam penelitian ini terdiri dari populasi. Sehingga 

penelitian ini sampel yang digunakan adalah pemain putra umur 10 – 15TH PB. 

JUPITER Banjarnegara Tahun 2012 sebanyak 15 orang. 

 

3.4   Instrumen Penelitian 

3.4.1 Pengukuran Tes Panjang Lengan 

Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan alat tes 

antropometer atau meteran baja yang bertujuan untuk mengukur panjang lengan. 
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Alat yang digunakan : 1) Kertas blangko pengukuran, 2) Pensil dan penghapus, 3) 

Petugas sebagai pengamat pelaksanaan penelitian dan seorang pencatat hasil. 

(Depdikbud, 1990 : 4 ). Untuk pelaksanaan pengukuran sebagai berikut : 

1) Mula-mula peneliti membuat garis pada dinding dengan patokan antropometer  

2) Peserta tes berdiri tegak, kedua lengan lurus kebawah, kedua telapak tangan 

menghadap kepaha, kepala menghadap kedepan lurus. 

3) Pengukuran dilakukan dari sendi bahu sampai ujung lengan. 

4) Untuk penilaian pengukuran panjang lengan menggunakan satuan ukuran 

dalam sentimeter (cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Antropometer 

(Sumber : www.ardsport.com) 

 

 

http://www.ardsport.com/
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3.4.2 Tes Power Lengan   

Ball medicine two-hand adalah alat untuk mengukur kekuatan lengan 

atau power lengan. Untuk seseorang baik laki-laki atau perempuan apabila berusia 

lebih dari 12 tahun bola yang digunakan memiliki berat 2,7216 Kg (Ismaryati, 

2008:64).  

Cara melakukan pengukurannya adalah sebagai berikut: 

1. Teste duduk di bangku dengan punggung lurus. 

2. Teste memegang ball medicine dengan dua tangan, di depan dada dan di 

bawah dagu. 

3. Teste  mendorong bola ke depan sejauh mungkin, punggung tetap menempel 

di sandaran bangku. Agar punggungnya tetap menempel pada sandaran 

bangku, tubuh testee pada saat mendorong bola, tubuh testee ditahan dengan 

menggunakan tali oleh pembantu tester. 

4. Teste melakukan ulangan sebanyak 3 kali. 

5. Sebelum melakukan tes, testee boleh mencoba melakukannya 1 kali. 

Penilaian pada tes ini adalah jarak diukur dari tempat jatuhnya bola hingga 

ujung bangku. Nilai yang diperoleh adalah jarak terjauh dari ketiga ulangan yang 

dilakukan. 
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Gambar 3.3 

Cara melakukan ball medicine two-hand  

(Sumber: Ismaryati 2008 : 65) 

3.4.3 Tes Kelentukan Pergelangan Tangan 

Langkah pelaksanaan tes adalah sebagai berikut: Testee dikumpulkan dan 

diberi penjelasan akan diambil datanya untuk pengukuran kelentukan pergelangan 

tangan dengan goniometer. Sebelum melakukan tes, testee diberi contoh cara 

penggunaannya, testee duduk di tempat yang sudah disediakan dan goniometer 

berada di atas meja, lihat pada gambar 3.4 
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Gambar 3.4 

Pengukuran kelentukan pergelangan tangan  

(Sumber: Barry Nelson, 1992 : 205) 

 

Telapak tangan testee diletakkan disamping menempel pada goniometer 

dan menghadap ke atas. Pegelangan tangan melakukan plantar fleksi dengan 

mengangkat jarum telunjuk. Baca petunjuk pada skala saat maksimal tercapai. Tes 

dilakukan Tiga kali dan diambil yang terbaik. 

 

3.4.4   Instrumen Pukulan 0verhead Lob  

Tes ini digunakan untuk  mengukur hasil pukulan melambung ke 

belakang daerah bidang lapangan lawan, lihat pada gambar 3.5  
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Gambar 3.5 

Lapangan Tes Pukulan Overhead Lob  

( Sumber: Tohar, 1992 : 145 )  

 

1. Alat dan Perlengkapan : raket, shuttlecock, net, pita sepanjang net dengan 

lebar minimal 5 cm direntangkan sejajar net, net dengan tinggi 3m dari lantai, 

dua tiang pancang, alat tulis. 

2. Pelaksanaan : a) Posisi testee berada di tengah lapangan kurang lebih 1m dari 

garis batas servis. b) Kemudian teste melakukan pukulan lob. c) Sasaran lob 

ini adalah daerah back boundary atau daerah belakang lapangan yang 

mempunyai perbatasan antara garis batas belakang untuk permainan tunggal 

dan ganda. d) Bila ada aba-aba “Ya” teste melakukan kegiatan pukulan servis 

lob sebanyak 20 kali, dimulai dari lapangan sebelah kanan 10 kali dan sebelah 

kiri 10 kali. 
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3. Penilaian : Bila Shuttlecock jatuh pada daerah sasaran mendapat poin 1,bila 

gagal poin 0.Hasil pukulan lob adalah skor atau jumlah nilai yang dihasilkan, 

kemudian dicocokkan dengan ketentuan penilaian, sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Nilai hasil pukulan Overhead lob 

No Score/Nilai Kategori 

1 18-20` Baik Sekali 

2 15-17 Baik 

3 12-14 Sedang 

4 9-11 Kurang 

5 6-8 Kurang Sekali 

 

 

3.5 Faktor-faktor yang Memepengaruhi Penelitian 

3.5.1 Faktor Kesungguhan 

Kesungguhan hati dari masing-masing sampel tidak sama antara yang 

satu dengan yang lainnya. Untuk menghindari hal ini diusahakan masing-masing 

sampel bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tes. Cara yang digunakan 

adalah mengawasi dan mengontrol sampel pada saat melakukan setiap tes. 

3.5.2 Faktor Penggunaan Alat  

Dari masing-masing sampel banyak yang belum mengetahui cara dalam 

penggunaan alat, sehingga dari peneliti dan petugas berusaha menjelaskan cara 

penggunaan alat dan memberikan contoh sebaik mungkin, sehingga dalam 

pelaksanaannya diusahakan tidak melakukan banyak kesalahan dalam penggunaan 

alat. 
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3.5.3 Faktor Pemberian Materi 

Pemberian materi dalam pelaksanaan tes mempunyai peranan yang besar 

dalam pencapaian hasil yang baik. Usaha yang ditempuh agar penyampaian materi 

tes kepada sampel dapat diterima dengan baik adalah sebelum pelaksanaan tes 

sampel diberi petunjuk secara lisan, setelah itu didemonstrasikan agar sampel 

dapat mencontoh dan bagi sampel yang belum jelas diberi kesempatan untuk 

bertanya. 

3.5.4 Faktor Kegiatan Sampel 

Penelitian yang dilaksanakan bersamaan dengan jam pelaksanaan latihan, 

sehingga konsentrasi sampel terbagi antara penelitian dan latihan. Cara untuk 

mengatasi hal ini adalah memfokuskan sampel pada penelitian dengan meminta 

bantuan pelatih PB. JUPITER Banjarnegara untuk mendampingi dan mengawasi. 

Jumlah sampel juga mempengaruhi dalam penelitian. Dalam penelitian 

ini mengunakan sampel sebanyak 15 anak yang memiliki data seperti pada bab 

IV, apabila sampel lebih banyak kemungkinan hasil yang diperoleh lebih akurat. 

3.5.5 Faktor Psikologi 

Biasanya faktor kejiwaan atau mental sangat berpengaruh terhadap fisik 

seseorang. Perasaan grogi dalam melaksanakan tes sering muncul karena dilihat 

teman dan orang lain, ini sangat berpengaruh terhadap hasil khususnya dalam 

pelaksanaan tes pukulan overhead lob. Cara mengatasinya adalah memberi 

motifasi dan pengawasan dari pelatih. 
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3.6  Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah serangkaian pengamatan terhadap sesuatu variabel 

yang diambil dari data ke data dan dicatat menurut urut-urutan terjadinya serta 

disusun sebagai data statistik. Dalam penelitian ini teknik analisis data 

menggunakan teknik regresi dan korelasi sederhana dan ganda. Pelaksanaan uji 

hipotesis penelitian, setelah data diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya dan 

analisis dengan teknik regresi dengan program bantu statistik SPSS (Statistic 

Program for Special Science) for windows release 12 . Sebelum melakukan uji 

analisis dahulu dilakukan dengan sejumlah uji persyaratan untuk mengetahui 

kelayakan data. Adapun uji persyaratan tersebut meliputi:  

3.6.1 Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui normal tidaknya data 

yang akan dianalisis. Untuk mengetahuinya uji normalitas data dalam penelitian 

ini menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. Kriteria uji jika signifikansi>0,05 

maka data dinyatakan norma, tetapi jika signifikansi <0,05 maka dinyatakan tidak 

normal. 

3.6.2 Uji Homogenitas Varians 

   Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui seragam tidaknya 

variasi sampel yang diambil dari populasi yang sama dalam penelitian. Uji 

homogenitas varians ini dihitung menggunakan uji levens test. Kriteria uji jika 

signifikansi >0,05 maka data dinyatakan homogen, tetapi jika signifikansi 

<0,05maka data dinyatakan tidak homogen. 
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3.6.3 Uji Lenieritas 

Uji linieritas digunakan untuk menguji apakah data yang diperoleh linier 

atau tidak. Jika linier, maka dapat menggunakan teknik regresi linier dan jika 

tidak linier dapat dilanjutkan menggunakan teknik regresi non linier. Uji linieritas 

dengan uji f yang kriteria pengujiannya yaitu menggunakan signifikansi >0,05 

maka data dinyatakan linier, tetapi jika signifikansi <0,05 maka dinyatakan tidak 

linier. 

3.6.4 Uji Keberartian Model 

Uji keberartian model ini digunakan menguji apakah model regresi yang 

yang diperoleh signifikan atau tidak. Uji keberartian model ini dilakukan 

menggunakan uji t dengan kriteria pengujiannya yaitu jika signifikansi >0,05 

maka data dinyatakan signifikansi, tetapi jika signifikansi <0,05 maka dinyatakan 

tidak signifikansi. 

 

 

3.7 Uji Hipotesis 

Bentuk data dalam penelitian ini adalah bentuk angka yaitu data hasil tes 

panjang lengan, power lengan, kelentukan pergelangan tangan dan kemampuan 

pukulan overhead lob. Secara teknik cara pengukurannya ada empat yang 

dilakukan terhadap semua sampel. Sebelum dilakukan perhitungan statistik 

deskriptif terlebih dahulu dilakukan transformasi data diubah kedalam ke skor T, 

atau dilihat berapa skor angkanya baru kemudian dilakukan perhitungan-

perhitungan statistik deskriptif dan juga dilakukan uji persyaratan yakni uji 
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normalitas menggunakan statistik non parametrik dengan kolmogorov-Smirnov 

tes, dan uji homogenitas dengan Chi-Square.  

a. Persamaan Garis Regresi 

Adapun persamaannya adalah :  

Y =  a  + b1X1 + b2X2 + b3X3 +e  

Keterangan : 

Y : pukulan overhead lob 

a : konstanta 

X1 : panjang lengan 

X2 : power lengan 

X3 : kelentukan pergelangan tangan 

b1,2,3 : koefisien regresi  

e : Standar error   

          (Sudjana, 1996:122) 

 

 

 

b. Uji Hipotesis 

a) Uji simultan  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Pengujiannya dilakukan dengan menggunakan 

distribusi F dengan membandingkan antara nilai kritis F (Ftabel) dengan 

nilai Fhitung yang terdapat pada table Analisys of Variance dari hasil 
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perhitungan. Apabila perhitungan Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari regresi dapat menerangkan 

variabel terikat secara serentak. Sebaliknya jika Fhitung < Ftabel, maka H0 

diterima sehingga variabel bebas tidak perlu menjelaskan variabel terikat.  

b) Uji parsial (uji t)  

Pengujian ini untuk menguji kemaknaan koefisien regresi parsial 

digunakan uji t. Nilai thitung dapat ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

 

Dimana : 

N : jumlah Populasi 

K : Jumlah variabel 

Apabila thitung > ttabel maka Ho ditolak, dan apabila thitung < ttabel maka Ho 

diterima (Sudjana, 1996:380). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Dreskripsi Data 

Analisis deskripsi dimaksudkan untuk mengetahui gambaran dari 

masing-masing variabel. Data dari hasil tes dan pengukuran panjang lengan, power 

lengan, dan kelentukan pergelangan tangan dengan hasil pukulan overhead lob  

bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara 

Tahun 2012 memiliki satuan yang berbeda maka untuk pengolahan data terlebih dulu 

diubah menjadi skor T dengan jalan nilai hasil dikurangi rata-rata per standar deviasi 

kali 10 ditambah 50. Diskripsi data panjang lengan, power lengan, kelentukan 

pergelangan tangan dan hasil pukulan overhead lob berdasar hasil tes tersaji pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 Deskripsi Data Penelitian 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Kelentukan 

Pergelangan Tangan 

15 26.62 58.50 49.9980 10.00066 

Panjang Lengan 15 38.55 74.41 50.0000 9.99903 

Power Lengan 15 42.71 81.54 50.0007 10.00026 

51 
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Pukulan Overhead 

lob 

15 33.54 67.60 50.0000 10.00088 

Valid N (listwise) 15     

Sumber: Data Primer diolah, 2012 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa rata-rata kelentukan 

pergelangan tangan adalah 49,9980, dengan kelentukan pergelangan tangan 

tertinggi 58,5 dan terendah 26,62. Rata-rata panjang tangan sebesar 50,00  dengan 

data tertinggi sebesar 74,41, dan terendah 38,55. Rata-rata power lengan sebesar 

50,007 dengan data tertinggi 81,54 dan data terendah 42,71. Rata-rata pukulan 

overhead lob sebesar 50 dengan hasil tertinggi 58,49 dan terendah 31,21. 

 

4.1.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas data masing-masing variabel meliputi panjang lengan, 

power lengan, dan kelentukan tangan dengan hasil pukulan overhead lob  

bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara 

Tahun 2012  dengan anggota sampel sejumlah 15 orang berdasar pada hasil 

pengukuran atau tes diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel 2 sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Penelitian 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kelentuka

n 

pergelanga

n Tangan 

Panjang 

Lengan 

Power 

Lengan 

Pukulan 

Overhead 

lob 

N 15 15 15 15 

Normal Parameters
a
 Mean 49.9980 50.0000 50.0007 50.0007 
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Std. 

Deviation 
10.00066 9.99903 

10.0002

6 
10.00128 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .269 .126 .233 .269 

Positive .198 .119 .212 .198 

Negative -.269 -.126 -.233 -.269 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.042 .488 .902 1.041 

Asymp. Sig. (2-tailed) .228 .971 .389 .229 

a. Test distribution is Normal.     

      

Sumber: Data Primer diolah, 2012 

Berdasar pada hasil analisis yang tercantum dalam tabel 4.2 terlihat 

bahwa data masing-masing variabel yaitu panjang lengan, power lengan, dan 

kelentukan pergelangan tangan dengan hasil pukulan overhead lob  bulutangkis 

pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012 

penyebarannya berdistribusi normal karena nilai signifikansinya > 0,05. 

 

4.1.3 Uji Homogenitas Varians Data 

Prasyarat berikutnya untuk memenuhi analisis yaitu melakukan uji 

homogenitas varians data. Adapun hasil uji homogenitas penelitian menggunakan 

uji Chi Kuadrat seperti tercantum pada berikut ini. 

Tabel 4.3 Uji Homogenitas Varians Data 

Test Statistics 

 Kelentukan 

pergelangan 

Tangan 

Panjang 

lengan Power lengan 

Pukulan 

Overhead lob 

Chi-Square 6.067
a
 4.333

b
 4.800

c
 4.467

a
 

Df 3 9 10 3 
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Asymp. 

Sig. 
.108 .888 .904 .215 

a. 4 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 3,8. 

b. 10 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 1,5. 

c. 11 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 1,4. 

 

Berdasar pada hasil analisis yang menggunakan Chi Kuadrat seperti yang 

tercantum pada tabel di atas terlihat bahwa varians data variabel penelitian dalam 

keadaan homogen karena nilai signifikansinya > 0,05. 

 

4.1.4 Uji Linieritas 

Uji kelinieran atau uji linieritas adalah uji untuk mengetahui apakah 

antara prediktor (X1, X2, X3) memiliki hubungan yang linier atau tidak terhadap 

kriterium. Hasil uji linieritas data menggunakan uji F untuk deviation linearity 

dengan bantuan program SPSS. Apabila diperoleh nilai p value < 0,05 dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antar variabel bersifat linier. Hasil perhitungan 

dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Linieritas Data Penelitian 

Variabel F hitung Sig. Keterangan 

X1 – Y 7,795 0,015 Linier 

X2 – Y 5,128 0,041 Linier 

X3 – Y 10,964 0,006 Linier  

Sumber: Data Primer diolah, 2012 

Hasil uji linieritas data antara X1, X2, X3 dengan Y diperoleh F hitung 

dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka variabel prediktor penelitian 
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yaitu panjang lengan, power lengan, kelentukan pergelangan tangan dengan hasil 

pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. 

JUPITER Banjarnegara Tahun 2012  dinyatakan linier. 

 

4.1.5 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian yang mengkaji hubungan antara panjang lengan, 

power lengan, kelentukan tangan dengan hasil pukulan overhead lob  bulutangkis 

pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012 

dilakukan dengan analisis hubungan menggunakan teknik regresi. Perhitungan 

statistik dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS. Adapun hasil 

analisis sebagai berikut. 

 

 

4.1.5.1 Hubungan panjang lengan dengan hasil pukulan overhead lob. 

Tabel 4.5 Hasil Analisis hubungan antara panjang lengan dengan hasil pukulan 

overhead lob  

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 524.928 1 524.928 7.795 .015
a
 

Residual 875.429 13 67.341   

Total 1400.357 14    

a. Predictors: (Constant), Panjang Lengan    

b. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob   

Berdasarkan tabel 4.5 di atas diperoleh nilai Fhitung dan pada α = 5% 

dengan dk = (1:13) diperoleh Ftabel = 4,66. Karena Fhitung = 7,795> Ftabel = 
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4,66 dengan probabilitas 0,015 < 0,05, sehingga hipotesis diterima. Hal ini 

berarti ada hubungan yang signifikan antara panjang lengan dengan pukulan 

overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER 

Banjarnegara Tahun 2012. 

Tabel 4.6 

Hasil koefisien determinasi antara panjang lengan dengan hasil pukulan overhead 

lob  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .612
a
 .375 .327 8.20614 

a. Predictors: (Constant), Panjang Lengan  

 

Besarnya hubungan panjang lengan dengan hasil pukulan overhead lob  

bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara 

Tahun 2012 tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R square), 

yaitu sebesar yaitu 0,375. Dengan demikian sumbangan panjang lengan dengan 

hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. 

JUPITER Banjarnegara Tahun 2012 sebesar 0,375, sedangkan 0,625 dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.7 

Persamaan garis regresi antara panjang lengan dengan hasil pukulan overhead lob  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.381 11.170  1.735 .106 

Panjang Lengan .612 .219 .612 2.792 .015 

a. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob    

 

Bentuk hubungan panjang lengan dengan hasil pukulan overhead lob  

bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara 

Tahun 2012 dapat digambarkan dari persamaan regresi yang diperoleh yaitu :  = 

19,381 + 0,612X1. Uji keberartian persamaan regresi dengan uji F diperoleh F 

hitung = 7,795 > Ftabel = 4,66 pada α = 5% dengan dk (1:13) yang berarti 

persamaan tersebut signifikan dan dapat digunakan menggambarkan bentuk 

hubungan panjang lengan dengan hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada 

pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012. 

4.1.5.2 Hubungan power lengan terhadap hasil pukulan overhead lob. 
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Tabel 4.8 

Hasil Analisis hubungan antara power lengan dengan hasil l pukulan overhead lob  

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 396.152 1 396.152 5.128 .041
a
 

Residual 
1004.205 13 77.247 

  

Total 
1400.357 14 

   

a. Predictors: (Constant), Power  Lengan    

b. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob   

 

 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas diperoleh nilai Fhitung dan pada α = 5% 

dengan dk = (1:13) diperoleh Ftabel = 4,66. Karena Fhitung = 5,128 > Ftabel = 

4,66 dengan probabilitas 0,041 < 0,05, sehingga hipotesis diterima. Hal ini 

berarti ada hubungan yang signifikan power lengan dengan hasil pukulan 

overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER 

Banjarnegara Tahun 2012. 
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Tabel 4.9 

Hasil koefisien determinasi antara power lengan dengan hasil pukulan overhead 

lob  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .532
a
 .283 .228 8.78900 

a. Predictors: (Constant), Power  Lengan  

 

Besarnya hubungan power lengan dengan hasil pukulan overhead lob  

bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara 

Tahun 2012 tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R square), 

yaitu sebesar yaitu 0,283.  Dengan demikian sumbangan power lengan dengan 

hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. 

JUPITER Banjarnegara Tahun 2012 sebesar 0,283, sedangkan 0,717 dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

 

Tabel 4.10 

Persamaan garis regresi antara power lengan dengan hasil pukulan overhead lob  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
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B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23.404 11.962  1.957 .072 

Power  

Lengan 

.532 .235 .532 2.265 .041 

a. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob    

 

Bentuk hubungan power lengan dengan hasil pukulan overhead lob  

bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara 

Tahun 2012 dapat digambarkan dari persamaan regresi yang diperoleh yaitu :  = 

23,404 + 0,532X2. Uji keberartian persamaan regresi dengan uji F diperoleh F 

hitung = 5,128 > Ftabel = 4,66 pada α = 5% dengan dk (1:13) yang berarti 

persamaan tersebut signifikan dan dapat digunakan menggambarkan bentuk 

hubungan power lengan dengan hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada 

pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012. 

 

4.1.5.3 Hubungan kelentukan pergelangan tangan dengan hasil pukulan  

overhead lob. 

Tabel 4.11 

Hasil Analisis hubungan antara kelentukan pergelangan tangan dengan hasil 

pukulan overhead lob 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
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1 Regression 640.683 1 640.683 10.964 .006
a
 

Residual 759.675 13 58.437   

Total 1400.357 14    

a. Predictors: (Constant), Kelentukan 

Pergelangan Tangan 

   

b. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob   

 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas diperoleh nilai Fhitung dan pada α = 5% 

dengan dk = (1:13) diperoleh Ftabel = 4,66. Karena Fhitung = 10,964 > Ftabel 

= 4,66 dengan probabilitas 0,006 < 0,05, sehingga hipotesis diterima. Hal ini 

yang berarti ada hubungan yang signifikan kelentukan pergelangan tangan dengan 

hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. 

JUPITER Banjarnegara Tahun 2012. 

 

Tabel 4.12 

Hasil koefisien determinasi antara kelentukan pergelangan tangan dengan hasil 

pukulan overhead lob  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .676
a
 .458 .416 7.64438 

a. Predictors: (Constant), Kelentukan Pergelangan Tangan 
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Besarnya hubungan kelentukan pergelangan tangan dengan hasil pukulan 

overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER 

Banjarnegara Tahun 2012 tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R 

square), yaitu sebesar yaitu 0,458. Dengan demikian sumbangan kelentukan 

pergelangan tangan dengan hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  

putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012 sebesar 0,458, 

sedangkan 0,552 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. 

Tabel 4.13 

Persamaan garis regresi antara kelentukan pergelangan tangan dengan hasil 

pukulan overhead lob. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.180 10.403  1.555 .144 

Kelentukan 

Pergelangan 

Tangan 

.676 .204 .676 3.311 .006 

a. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob    

 

Bentuk hubungan kelentukan pergelangan tangan dengan hasil pukulan 

overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER 

Banjarnegara Tahun 2012 dapat digambarkan dari persamaan regresi yang 
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diperoleh yaitu :  = 16,180+ 0,676X3. Uji keberartian persamaan regresi 

dengan uji F diperoleh F hitung = 10,964 > Ftabel = 4,66 pada α = 5% dengan 

dk (1:13) yang berarti persamaan tersebut signifikan dan dapat digunakan 

menggambarkan bentuk hubungan kelentukan pergelangan tangan dengan hasil 

pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. 

JUPITER Banjarnegara Tahun 2012. 

 

4.1.5.4 Hubungan panjang lengan, power lengan, kelentukan pergelangan 

tangan dengan hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  

putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012. 

Tabel 4.14 

Hasil Analisis hubungan antara panjang lengan, power lengan, kelentukan 

pergelangan tangan dengan hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  

putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 713.898 3 237.966 3.813 .043
a
 

Residual 686.459 11 62.405   

Total 1400.357 14    

a. Predictors: (Constant), Kelentukan Pergelangan Tangan, Power Lengan, 

Panjang Lengan 
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ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 713.898 3 237.966 3.813 .043
a
 

Residual 686.459 11 62.405   

Total 1400.357 14    

a. Predictors: (Constant), Kelentukan Pergelangan Tangan, Power Lengan, 

Panjang Lengan 

b. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob   

 

Hasil analisis regresi ganda antara panjang lengan, power lengan, 

kelentukan pergelangan tangan dengan hasil pukulan overhead lob  bulutangkis 

pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012 

diperoleh uji keberartian koefisien korelasi dan koefisien determinasi ganda 

dengan uji F diperoleh F hitung = 3,813 > Ftabel = 3,59 untuk α = 5% dengan 

dk (3:11) dengan probabilitas sebesar 0,043 < 0,05 sehingga hipotesis diterima 

ada hubungan yang signifikan antara panjang lengan, power lengan, kelentukan 

pergelangan tangan dengan hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  

putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012. 

Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 
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satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Dalam out put SPSS, koefisien determinasi terletak pada table Model 

Summary dan tertulis R square. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan uji 

parsial dilihat dari nilai R square: 

Tabel 4.15 

Hasil koefisien determinasi antara panjang lengan, power lengan, kelentukan 

pergelangan tangan dengan hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  

putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .714
a
 .510 .376 7.89971 

a. Predictors: (Constant), Kelentukan Pergelangan 

Tangan, Power Lengan, Panjang Lengan 

 

Berdasar pada hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara panjang lengan, power lengan, kelentukan pergelangan 

tangan dengan hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 

10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012. Adapun besarnya hubungan 

tersebut dapat dilihat dari koefisien determinasi Adjust R Square yang 

diperoleh yaitu 0,376. 
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Tabel 4.16 

Persamaan garis regresi antara panjang lengan, power lengan, kelentukan 

pergelangan tangan dengan hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  

putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.201 13.037  .629 .542 

Panjang Lengan -.693 1.026 -.693 -.676 .513 

Power Lengan .693 .749 .693 .925 .375 

Kelentukan 

Pergelangan 

Tangan 

.836 .492 .836 1.700 .117 

a. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob    

 

Bentuk hubungan antara panjang lengan, power lengan, kelentukan 

pergelangan tangan dengan hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  

putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012 dapat 

digambarkan dari persamaan regresi yang diperoleh yaitu :  = 8,201 - 0,693X1 + 

0,693X2 + 0,836X3. Uji keberartian persamaan regresi ganda dengan uji F 

diperoleh Fhitung = 3,813 > Ftabel = 3,59 yang berarti persamaan tersebut 
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signifikan dan dapat digunakan menggambarkan bentuk hubungan panjang 

lengan, power lengan, kelentukan pergelangan tangan dengan hasil pukulan 

overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER 

Banjarnegara Tahun 2012. 

 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Hubungan panjang lengan dengan hasil pukulan overhead lob. 

Berdasar pada hasil analisa data diperoleh nilai Fhitung dan pada α = 5% 

dengan dk = (1:13) diperoleh Ftabel = 4,66. Karena Fhitung = 7,795> Ftabel = 

4,66 dengan probabilitas 0,015 < 0,05, sehingga hipotesis diterima. Hal ini 

berarti ada hubungan yang signifikan antara panjang lengan dengan hasil pukulan 

overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER 

Banjarnegara Tahun 2012. 

Besarnya hubungan panjang lengan dengan hasil pukulan overhead lob  

bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara 

Tahun 2012 tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R square), 

yaitu sebesar yaitu 0,375. 

Lengan yang panjang sangat berperan untuk mencambuk bola dalam 

melakukan pukulan. Peranan lengan disini dapat dilihat dengan jelas pada saat 

melakukan tolakan keatas sambil mengayun lengan dari belakang ke depan atas 

untuk meraih shuttlecock. Lengan merupakan organ tubuh yang berperan 

langsung sebagai pemukul shuttlecock saat melakukan pukulan lob. 



 

                                                           

68 

Gerakan pukulan lob merupakan gerakan kombinasi antara lengan atas, 

lengan bawah, dan telapak tangan. Pada saat shuttlecock melayang diatas kepala, 

lengan atas, lengan bawah, dan telapak tangan di tarik ke atas belakang dengan 

badan miring. Pada saat shuttelecock sebelum mengenai kepala raket lengan atas 

dan bawah mendorong maju, dan pada saat shuttlecock mengenai kepala raket 

pergelangan dan telapak tangan memberi lecutan, sehingga menghasilkan 

kecepatan yang tinggi pada saat memukul shuttlecock. 

Hasil ini sesuai dengan pendapat Soedarminto (1992:78), gerakan ayunan 

tangan pada pukulan lob adalah merupakan gerakan rotasi atau berputar dan 

terjadi bila obyek bergerak pada lintasan lingkaran. Mengelilingi titik yang tetap 

yaitu jarak yang ditempuh bisa berupa busur yang kecil atau satu lingkaran penuh. 

Kebanyakan gerakan segmen-segmen tubuh mengayun pada satu titik yang tetap 

dan lintasannya berbentuk suatu busur lingkaran. Gerakan lengan seperti kincir 

angin yang berputar pada sendi bahu merupakan gerak anguler. 

 

 

4.2.2 Hubungan power lengan dengan hasil pukulan overhead lob. 

Power merupakan salah satu dari komponen gerak yang sangat penting 

untuk melakukan aktifitas yang sangat berat karena dapat menentukan seberapa 

kuat orang memukul, seberapa jauh seseorang dapat melempar, seberapa cepat 

seseorang dapat berlari dan lainnya. Power lengan yang dikerahkan secara 

maksimum dalam waktu sependek-pendeknya pada saat melakukan pukulan 

overhead lob. 



 

                                                           

69 

Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai Fhitung dan pada α = 5% 

dengan dk = (1:13) diperoleh Ftabel = 4,66. Karena Fhitung = 5,128 > Ftabel = 

4,66 dengan probabilitas 0,041 < 0,05, sehingga hipotesis diterima. Hal ini 

berarti ada hubungan yang signifikan power lengan dengan hasil pukulan 

overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER 

Banjarnegara Tahun 2012. 

Besarnya hubungan power lengan dengan hasil pukulan overhead lob  

bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara 

Tahun 2012 tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R square), 

yaitu sebesar yaitu 0,283. 

Keberhasilan pukulan overhead lob didukung oleh koordinasi gerak 

seluruh tubuh yang berakhir dalam bentuk gerakan pukulan overhead lob yang 

didukung oleh power lengan untuk menghasilkan pukulan overhead lob yang baik 

dalam arti keras dan terarah. Untuk menghasilkan pukulan overhead lob yang 

keras dibutuhkan power lengan secara maksimal .Penerapannya pada program 

latihan, seorang atlet bulutangkis perlu dilatih power lengan yang cukup banyak 

selain latihan teknik bulutangkis yang lain. Karena pada olahraga bulutangkis 

power lengan sangat dibutuhkan pada saat pukulan-pukulan keras. 

 

4.2.3 Hubungan kelentukan tangan dengan hasil pukulan overhead lob. 

Kelentukan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang 

gerak sendi. Di dalam bulutangkis terutama dalam pukulan overhead lob 

kelentukan juga mempunyai peranan penting. Dengan kelentukan yang lebih baik 
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seorang pemain akan dapat menggerakkan pergelangan tangan dengan lebih 

lincah. Dalam dalam melakukan pukulan overhead lob, kelentukan pergelangan 

tangan membantu memukul shuttlecock. 

Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai Fhitung dan pada α = 5% 

dengan dk = (1:13) diperoleh Ftabel = 4,66. Karena Fhitung = 10,964 > Ftabel 

= 4,66 dengan probabilitas 0,006 < 0,05, sehingga hipotesis diterima. Hal ini 

yang berarti ada hubungan yang signifikan kelentukan pergelangan tangan dengan 

hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. 

JUPITER Banjarnegara Tahun 2012. 

Besarnya hubungan kelentukan pergelangan tangan dengan hasil pukulan 

overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER 

Banjarnegara Tahun 2012 tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R 

square), yaitu sebesar yaitu 0,458. 

Dalam kaitannya dengan bulutangkis khususnya pada gerakan pukulan 

overhead lob sangat dibutuhkan kelentukan tubuh apalagi untuk mendapatkan hasil 

pukulan yang baik. 

Hasil ini sesuai dengan teori Suharno H.P (1986:49) yang menyatakan 

kelentukan adalah suatu kemampuan dari seorang dalam melaksanakan gerakan 

dengan amplitudo yang luas. Kegunaan kelentukan dalam olahraga adalah :  

1) mempermudah dalam pengusaan teknik-teknik tinggi, 2) mengurangi terjadinya 

cidera atlet, 3) seni gerakan tercermin dalam kelentukan yang tinggi, 4) 

meningkatkan kelincahan dan kecepatan gerak. 
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4.2.4 Hubungan panjang lengan, power lengan, kelentukan pergelangan 

tangan dengan hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  

putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012 

Pelaksanaan pukulan overhead lob sangat membutuhkan koordinasi yang 

baik antara gerak, waktu yang tepat melakukan pukulan. Penguasaan gerak teknik 

yang baik seorang atlet akan lebih optimal dalam melakukan gerakan pukulan 

overhead lob. Akan tetapi kondisi fisik seseorang sangat mempengaruhi hasil 

pukulan overhead lob yang dilakukan dengan baik. 

Seorang pemain bulutangkis dituntut menguasai cara pemukulan yang 

baik, agar dapat mengembangkan permainan sebagaimana mestinya. Salah satu 

pukulan adalah overhead lob, yang mengatur jurusan atau mengarahkan 

shuttlecock terbang dengan memukulnya secara keras. Datangnya shuttlecock 

yang bisa dipukulan dengan teknik overhead lob selalu tinggi, sehingga 

membutuhkan jangkauan yang panjang dalam meraihnya, dan untuk itu keadaan 

anatomis dengan lengan yang panjang sangat menguntungkan. Shuttlecock yang 

dipukul sedapat mungkin keras dan cepat, untuk itu keadaan lengan yang panjang 

sangat diperlukan karena bisa mempercepat putaran lengan yang bergerak 

sehingga pukulan dapat dilakukan dengan keras. 

Hasil analisis regresi ganda antara panjang lengan, power lengan, 

kelentukan pergelangan tangan dengan hasil pukulan overhead lob bulutangkis 

pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012 

diperoleh uji keberartian koefisien korelasi dan koefisien determinasi ganda 

dengan uji F diperoleh F hitung = 3,813 > Ftabel = 3,59 untuk α = 5% dengan 
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dk (3:11) dengan probabilitas sebesar 0,043 < 0,05 sehingga hipotesis diterima 

ada hubungan yang signifikan antara panjang lengan, power lengan, kelentukan 

pergelangan tangan dengan hasil pukulan overhead lob bulutangkis pada pemain  

putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012. 

Berdasar pada hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara panjang lengan, power lengan, kelentukan pergelangan 

tangan dengan hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 

10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012. Adapun besarnya hubungan 

tersebut dapat dilihat dari koefisien determinasi Adjust R Square yang 

diperoleh yaitu 0,376. 

. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasar pada hasil pengolahan data penelitian dan pembahasan, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

5.1.1 Ada hubungan yang signifikan sebesar 0,375 antara panjang lengan 

dengan hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 

15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012.  

5.1.2 Ada hubungan yang signifikan sebesar 0,283 antara power lengan dengan 

hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. 

JUPITER Banjarnegara Tahun 2012. 

5.1.3 Ada hubungan yang signifikan sebesar 0,458 antara kelentukan 

pergelangan tangan dengan hasil pukulan overhead lob  bulutangkis pada pemain  

putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara Tahun 2012.  

5.1.4 Ada hubungan yang signifikan sebesar 0,376 antara panjang lengan, 

power lengan, kelentukan pergelangan tangan dengan hasil pukulan overhead lob  

bulutangkis pada pemain  putra umur 10 – 15TH PB. JUPITER Banjarnegara 

Tahun 2012.  
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5.2 Saran 

Berorientasi pada hasil analisis dan simpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka perlu penulis ajukan beberapa saran kepada pelatih cabang 

olahraga bulutangkis sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi Atlet 

Hendaknya meningkatkan power lengan dan kelentukan pergelangan 

tangan  serta memaksimalkan panjang lengan yang dimiliki oleh pemain karena 

hal ini berpengaruh dengan hasil pukulan overhead lob.  

5.2.2 Bagi Pelatih 

Hendaknya melakukan program latihan untuk meningkatkan power lengan 

dan kelentukan pergelangan tangan agar pemain dapat melakukan pukulan 

overhead lob dengan baik. 

5.2.3 Bagi PB. JUPITER 

Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang program latihan 

yang dilakukan pelatih untuk meningkatkan power lengan pemain dan kelentukan 

pergelengan tangan. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                           

75 

DAFTAR PUSTAKA  

 

 

Depdikbud. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 

 

Evelyn C. Pearce. 2009. Anatomi Dan Fisiologi Untuk Paramedis. Jakarta : 

Gramedia. 

 

Harsono.1988. Coaching and Aspek-Aspek Psikologis Dalam coaching. Jakarta 

 :Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

   

Ismaryati, 2008. Tes dan Pengukuran Olahraga. Surakarta: UNS 

 

James Poole. 2006. Belajar Bulutangkis. Bandung : Pionir Jaya  

 

....2008. Belajar Bulutangkis. Bandung : Pionir Jaya  

 

Johnson. B. I and Jack K. Nelson.1986 practical measurenment in physical 

education. Fourt edition. New York macmilobon publishing company. 

 

M. Sajoto. 1995. Peningkatan Dan Pembinaan Kondisi Fisik dalam Olahraga. 

Semarang : Dahara Price. 

 

PBSI. 2001 : Pedoman Praktis Bermain Bulutangkis. Jakarta: PB. PBSI 

Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi. 1999. Tes Ketrampilan Bulutangkis Usia 

13-15 Tahun Jakarta :DEPDIKNAS 

 

SK Dekan Nomor 4629/HK/2011. Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa 

Program Strata 1 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang. Semarang 

 

Soedarminto. 1992. Kinesiologi. Semarang: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan 

Tenaga Kependidikan. 

 

Suharno HP. 1986. Ilmu Kepelatihan Olahraga. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta. 

 

Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur  Penelitian Suatu pendekatan praktek 

 Edisi V. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 

75 



 

                                                           

76 

 

....2006. Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek 

 Edisi VI. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 

 

Sutrisno Hadi, 2000. Statistik Jilid 2. Yogyakarta: Andi Offset. 

 

Syahri alhusin, M.s. 2007. Gemar bermain bulutangkis. Surakarta: CV”Seti-Aji” 

 

Syaifudin,AMK, 2006. Anatomi Dan Fisiologi Untuk Siswa Perawat Edisi 3. 

Jakarta : Buku kedokteran  EGC. 

 

Tohar. 1992. Olahraga Pilihan Bulutangkis. Semarang : Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan 

Tenaga Kependidikan. 

 

Tony Grice. 2002. Bulutangkis : Petunjuk Praktis untuk Pemula dan Lanjut. 

Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 

 

Wahana komputer,2004. Pengolahan data statistik dengan spss 12 semarang : 

Tarno 

 

W.J.S, Poerwadaminta, 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 

Pustaka. 

 

www.ardsport.com 

www.bulutangkis.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ardsport.com/
http://www.bulutangkis.com/


 

                                                           

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

  



 

                                                           

78 

Lampiran 1 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 

 

HASIL TES PANJANG LENGAN 

 

 

No Nama Hasil Tes (cm) 

1 Agung Pambudi 60 

2 Sahrul Maharomi 54 

3 Aska 53 

4 Fais 56 

5 Kukuh Dwi Angga 53 

6 Arfi Adzanu 57 

7 Andre Triyudi 53 

8 Fadilah Fikri 62 

9 Dia Della 63 

10 Ryan Yoga Pratama 59 

11 Panggi Pambagyo 64 

12 Ahmad Khafid 62 

13 Deta Handy P 62 

14 Adam Azkur 56 

15 Pradipta 72 
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Lampiran 6 

 

HASIL TES POWER LENGAN 

(Cm) 

 

 

No Nama 

Hasil Tes (Kg) 

I II III 
Hasil 

Terbaik 

1 Agung Pambudi 210.0 205.0 245.0 245.0 

2 Sahrul Maharomi 190.0 195.0 210.0 210.0 

3 Aska 185.0 185.0 200.0 200.0 

4 Fais 190.0 210.0 210.0 210.0 

5 Kukuh Dwi Angga 185.0 200.0 200.0 200.0 

6 Arfi Adzanu 190.0 222.0 220.0 222.0 

7 Andre Triyudi 185.0 200.0 200.0 200.0 

8 Fadilah Fikri 255.0 236.0 226.0 255.0 

9 Dia Della 255.0 210.0 295.0 295.0 

10 Ryan Yoga Pratama 200.0 223.0 236.0 236.0 

11 Panggi Pambagyo 300.0 300.0 310.0 310.0 

12 Ahmad Khafid 235.0 210.0 220.0 235.0 

13 Deta Handy P 259.0 243.0 268.0 268.0 

14 Adam Azkur 180.0 210.0 210.0 210.0 

15 Pradipta 423.0 466.0 473.0 473.0 
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 Lampiran 7 

  

 

HASIL TES KELENTUKAN PERGELANGAN TANGAN 

 

Derajat (˚) 

 

No Nama 
Tes 

Hasil 
I II III 

1 Agung Pambudi 80.00 80.00 80.00 80.00 

2 Sahrul Maharomi 70.00 70.00 75.00 75.00 

3 Aska 65.00 70.00 70.00 70.00 

4 Fais 75.00 70.00 70.00 75.00 

5 Kukuh Dwi Angga 65.00 70.00 70.00 70.00 

6 Arfi Adzanu 60.00 65.00 75.00 75.00 

7 Andre Triyudi 65.00 60.00 65.00 65.00 

8 Fadilah Fikri 70.00 80.00 80.00 80.00 

9 Dia Della 80.00 75.00 80.00 80.00 

10 Ryan Yoga Pratama 75.00 75.00 75.00 75.00 

11 Panggi Pambagyo 75.00 80.00 75.00 80.00 

12 Ahmad Khafid 80.00 80.00 80.00 80.00 

13 Deta Handy P 80.00 70.00 80.00 80.00 

14 Adam Azkur 70.00 75.00 75.00 75.00 

15 Pradipta 80.00 80.00 80.00 80.00 
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Lampiran 8 

HASIL TES PUKULAN OVERHEAD LOB 
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Lampiran 9 

Data Hasil Skor T 
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Lampiran 10 

 

HASIL ANALISA DATA 

Deskripsi Data 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Kelentukan 

Pergelangan Tangan 
15 26.62 58.50 49.9980 10.00066 

Panjang Lengan 15 38.55 74.41 50.0000 9.99903 

Power  Lengan 15 42.71 81.54 50.0007 10.00026 

Pukulan Overhead 

lob 
15 31.21 58.49 50.0007 10.00128 

Valid N (listwise) 
15 

    

 

Uji Homogenitas  Data 

Test Statistics 

 Kelentukan 

Pergelangan 

Tangan 

Panjang 

Lengan 

Power 

Lengan 

Pukulan 

Overhead lob 

Chi-Square 6.067
a
 4.333

b
 4.800

c
 4.467

a
 

Df 3 9 10 3 

Asymp. 

Sig. 
.108 .888 .904 .215 

a. 4 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 3,8. 

b. 10 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 1,5. 

c. 11 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 1,4. 
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Uji Normalitas Data 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kelentukan 

Pergelangan 

Tangan 

Panjang 

Lengan 

Power 

Lengan 

Pukulan 

Overhead lob 

N 15 15 15 15 

Normal Parameters
a
 Mean 49.9980 50.0000 50.0007 50.0007 

Std. 

Deviation 
10.00066 9.99903 10.00026 10.00128 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .269 .126 .233 .269 

Positive .198 .119 .212 .198 

Negative -.269 -.126 -.233 -.269 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.042 .488 .902 1.041 

Asymp. Sig. (2-tailed) .228 .971 .389 .229 

a. Test distribution is Normal.     

      

 

Analisis Regresi Panjang Lengan dengan Pukulan Overhead Lob 

 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Panjang 

Lengan
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .612
a
 .375 .327 8.20614 

a. Predictors: (Constant), Panjang Lengan  

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 524.928 1 524.928 7.795 .015
a
 

Residual 
875.429 13 67.341 

  

Total 
1400.357 14 

   

a. Predictors: (Constant), Panjang Lengan    

b. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob   

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
19.381 11.170 

 
1.735 .106 

Panjang Lengan .612 .219 .612 2.792 .015 

a. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob    
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Analisis Regresi Power Lengan dengan Pukulan Overhead Lob 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Power 

Lengan
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .532
a
 .283 .228 8.78900 

a. Predictors: (Constant), Power Lengan  

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 396.152 1 396.152 5.128 .041
a
 

Residual 
1004.205 13 77.247 

  

Total 
1400.357 14 

   

a. Predictors: (Constant), Power Lengan    

b. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob   
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
23.404 11.962 

 
1.957 .072 

Power Lengan .532 .235 .532 2.265 .041 

a. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob    

 

Analisis Regresi Kelentukan Pergelangan Tangan dengan Pukulan Overhead 

Lob 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Kelentukan 

Pergelangan 

Tangan
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .676
a
 .458 .416 7.64438 

a. Predictors: (Constant), Kelentukan Pergelangan Tangan 
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ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 640.683 1 640.683 10.964 .006
a
 

Residual 
759.675 13 58.437 

  

Total 
1400.357 14 

   

a. Predictors: (Constant), Kelentukan 

Pergelangan    Tangan 

   

b. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob   

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
16.180 10.403 

 
1.555 .144 

Kelentukan 

Pergelangan 

Tangan 

.676 .204 .676 3.311 .006 

a. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob    

 

 

Analisis Regresi Panjang Lengan, Power Lengan dan Kelentukan 

Pergelangan Tangan dengan Hasil Pukulan Overhead Lob 
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Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Kelentukan 

Pergelangan 

Tangan, 

Power 

Lengan, 

Panjang 

Lengan
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .714
a
 .510 .376 7.89971 

a. Predictors: (Constant), Kelentukan Pergelangan Tangan, 

Power Lengan, Panjang Lengan 
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ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 713.898 3 237.966 3.813 .043
a
 

Residual 
686.459 11 62.405 

  

Total 
1400.357 14 

   

a. Predictors: (Constant), Kelentukan Pergelangan Tangan, Power  Lengan, Panjang 

Lengan 

b. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob   

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
8.201 13.037 

 
.629 .542 

Panjang Lengan -.693 1.026 -.693 -.676 .513 

Power Lengan .693 .749 .693 .925 .375 

Kelentukan 

Pergelangan 

Tangan 

.836 .492 .836 1.700 .117 

a. Dependent Variable: Pukulan Overhead lob    
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Lampiran 11 

 

DOKUMEN PENGAMBILAN DATA 

 

MEMBERI PENGARAHAN KEPADA PESERTA TES 
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Dokumentasi 1 

Lampiran 12 

TES PANJANG LENGAN 
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Dokumentasi 2 
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Lampiran 13 

 

TES POWER LENGAN 
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Dokumentasi 3 
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Lampiran 14 

 

TES KELENTUKAN PERGELANGAN TANGAN 

 

 

 

 



 

                                                           

101 

 

 

Dokumentasi 4 
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Lampiran 15 

 

TES PUKULAN OVERHEAD LOB 
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Dokumentasi 5 

  

  



 

                                                           

104 

Lampiran 16 

 

PENGUMPAN PUKULAN OVERHEAD LOB 
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Dokumentasi 6 
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Lampiran 17 

 

ALAT PENELITIAN 

 

      

                        Madicine Ball 2kg  

    

                                                                                 

Anthropometer (cm) 
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                    Goniometer (˚) 

Dokumentasi 7 

 


