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ABSTRAK 
 

Arif Bakhtiar Perdana. 2012. Perbedaan Pengaruh Pola Pukulan Smash 
Dengan Latihan Berbeban Terhadap Hasil Pukulan Smash Penuh Pada Pemain 
Putra PB. Sinar Mutiara PEMALANG tahun 2012. Skripsi. Jurusan PKLO. 
Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 
Suratman, S.Pd, M.Pd, Pembimbing II: Drs. Rubiyanto Hadi, M.Pd. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh latihan 
pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan di tambah latihan push up dan 
bench press terhadap ketepatan pukulan smash penuh pada pemain putra PB. 
Sinar Mutiara Pemalang tahun 2012. 

 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, dengan desain yang 

digunakan adalah Pretest-posttest control group design. Subyek dari penelitian ini 
adalah pemain putra PB. Sinar Mutiara Pemalang sebanyak 14 pemain yang 
terbagi menjadi 2 kelompok masing-masing 7 pemain. Teknik pengambilan data 
menggunakan tes, dengan instrumen yang digunakan tes ketepatan pukulan smash 
penuh. Teknik analisis data menggunakan analisis uji t, melalui uji prasyarat uji 
normalitas, dan uji homogenitas. 

 
Hasil penelitian diperoleh t hitung sebesar 2,135 dan nilai t tabel sebesar 1,782. 

Oleh karena nilai t hitung > t tabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat  
perbedaan pengaruh pola pukulan smash dengan latihan berbeban terhadap hasil 
pukulan smash penuh pada pemain putra PB. Sinar Mutiara Pemalang tahun 2012. 

 
Bagi pelatih dan pemain PB. Sinar Mutiara pada saat latihan pukulan smash 

penuh agar menggunakan bentuk latihan yang cocok dalam melatih pukulan 
smash penuh, karena telah terbukti bahwa latihan berbeban mampu memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan pukulan smash penuh pada pemain 
putra PB. Sinar Mutiara Pemalang tahun 2012. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia olahraga bulutangkis mengalami perkembangan pesat 

karena tak lepas dari kerja keras pelatih, atlet, pengurus dalam pembina 

bulutangkis. Pebulutangkis yang handal memerlukan berbagai macam 

persyaratan, salah satunya adalah penguasaan teknik dasar bulutangkis, 

Tohar (1992: 34) mengemukakan, “Teknik dasar bulutangkis adalah 

penguasaan pokok yang harus dipahami dan dikuasai tiap pemain 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 

konsent. Bagi seorang pemain setelah menguasai teknik dasar diharapkan 

dapat menguasai teknik pukulan. Teknik pukulan menurut Tohar (1992: 

40). “cara-cara melakukan pukulan pada bulutangkis dengan tujuan 

menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penentuan pencapaian prestasi dalam olahraga (Drs. M. 

Sajoto, Mpd, 1986: 2) sebagai berikut: 

Aspek Biologis, yang terdiri dari: a). potensi atau kemapuan dasar tubuh, 
b). fungsi organ-organ tubuh, c). fungsi struktur dan postur tubuh, d). gizi. ; 
Aspek Psikologis, yang terdiri: a). intelektual, b). motivasi, c). kepribadian, 
d). koordinasi kerja otot dan saraf.; Aspek Lingkungan, yang terdiri dari: 
a). social, b). prsarana, c). cuaca iklim, d). keluarga dan masyarakat; Aspek 

1 
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Penunjang, yang terdiri dari: a). pelatih, b). program latihan, c). 
penghargaan, d). dana yang memadahi, e). organisasi 

Dengan memperhatikan faktor-faktor diatas maka uraian berikut 

akan membahas aspek biologis atau kondisi fisik. Di samping teknik yang 

bagus, harus ditunjang dengan kondisi fisik yang prima untuk melaksanakan 

pukulan smash penuh. Cara peningkatan kondisi fisik ada dua jalan secara 

metodis yaitu peningkatan fisik umum dan peningkatan fisik khusus. 

Peningkatan fisik umum meliputi: kekuatan, daya tahan, kecepatan, 

kelincahan dan kelentukan. Sedangkan peningkatan fisik khusus mencakup 

stamina, daya ledak, reaksi, koordinasi, ketepatan dan kesimbangan 

(Suharno HP, 1986: 35).  

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik yang menyangkut 

masalah kemampuan seseorang pada saat mempergunakan otot-ototnya, 

menerima beban dalam waktu kerja tertentu (M. Sajoto 1988: 8). Kekuatan 

sendiri merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam unjuk kerja 

dan sangat menentukan kualitas kondisi fisik seseorang. Kekuatan juga 

mempunyai jenis-jenis kekuatan antara lain kekuatan maksimal, kekuatan 

yang cepat dan daya tahan kekuatan (Drs. Paulus L Pesurnay 2005: 4).  

Salah satu teknik pukulan dalam olahraga yang banyak digunakan 

untuk mematikan permainan lawan adalah pukulan smash. Menurut Poole 

(1986: 143) pukulan smash adalah “pukulan overhead yang keras, 

diarahkan ke bawah yang kuat, merupakan pukulan menyerang yang utama 

dalam bulutangkis.” Sumber lain mengemukakan smash adalah :”Pukulan 
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yang cepat, diarahkan ke bawah dengan kuat dan tajam untuk 

mengembalikan bola pendek yang telah dipukul ke atas” (Tony Grice, 

2002: 85). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pukulan smash 

adalah pukulan dari atas kepala yang sifatnya keras, daya luncurnya tajam 

dan curam ke bawah mengarah ke bidang lapangan lawan yang dapat 

dijadikan senjata untuk mematikan permainan lawan atau mengakhiri 

permainan relly serta untuk mendapatkan angka. 

Pukulan smash penuh adalah: “Pukulan smash dengan mengayun 

raket, perkenaannya tegak lurus antara daun raket dengan datangnya 

shuttlecock, sehingga pukulan itu dilakukan secara penuh”(Tohar, 1992: 

60). Karakter pukulan ini adalah keras dan laju shuttlecock cepat menuju 

lantai lapangan.  

Latihan pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan. Latihan 

dengan pola pukulan: service, lob, netting, smash. Pola pukulan diberikan 

dengan bentuk-bentuk gerakan seperti berikut:”Pemain A melakukan servis 

lob, pemain B mengmbalikan dengan lob, pemain A melakukan pukulan 

smash, pemain B mengembalikan dengan netting, pemain A 

mengembalikan dengan netting juga, dan yang terakhir pemain B 

mengembalikan dengan underlob servis”. 

Latihan pukulan smash penuh di PB. Sinar Mutiara Pemalang 

dikembangkan macam-macam cara melatih pukulan smash penuh. Cara 

melatih pukulan smash penuh tersebut antara lain menggunakan pola 
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pukulan ditambah dengan latihan berbeban seperti menggunakan push up 

dan benc press. Latihan pola pukulan smash penuh dengan pola pukulan 

yaitu: rangkaian teknik-teknik pukulan dengan maksud untuk mendapatkan 

pukulan lob untuk di smash dan pukulan yang diutamakan adalah pukulan 

smash penuh. Latihan berbeban dengan push up dan bench press dilakukan 

untuk meningkatkan kekuatan otot pada pemain bulutangkis. 

Latihan-latihan untuk meningakatkan otot lengan yaitu dengan cara 

rutin melakukan latihan push up atau bench press. Push-up merupakan salah 

satu latihan untuk meningkatkan power otot- otot lengan. Chu (1996 : 88) 

mengemukakan cara pelaksanaan latihan  push-up adalah “Sikap telungkup 

kedua lengan dilipat di samping badan, kedua kaki lurus dan rapat serta 

kedua ujung kaki menyentuh matras atau lantai, angkat badan dengan 

mendorongkan lengan sampai lurus, posisi badan dari tumit sampai ke 

kepala harus datar, tidak boleh melengkung atau cembung”. Bench Press 

juga merupakan salah satu latihan untuk meningkatkan power otot-otot 

lengan, Eri D Nasution (2001: 114) mengemukakan cara pelaksanaan 

latihan  bench press adalah “ Berbaringlah di atas bangku dengan telapak 

kaki rata di atas lantai dan pinggul serta kepala datar di atas bangku, pegang 

palang dengan buku jari menghadap anda, telapak tangan menghadap langit 

dan jarak kedua tangan tidak terlalu jauh, angkat barbell dari atas dan 

tempatkan di atas dada, tangan lurus”. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Perbedaan Pengaruh Latihan Pukulan Smash Penuh 

Menggunakan Pola Pukulan Ditambah Latihan Push Up dan Bench Press 

Terhadap Ketepatan Pukulan smash Penuh Pada Pemain Bulutangkis Putra 

PB. Sinar Mutiara Pemalang Tahun 2012. Adapun alasan pemilihan judul 

adalah: 

1. Pukulan smash penuh sering digunakan oleh pemain tunggal maupun 

ganda dalam menerapkan strategi menyerang.  

2. Latihan pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan ditambah 

latihan push up membuat pemain bulutangkis menguasai pukulan smash 

penuh dan memiliki kekuatan otot lengan yang baik. 

3. Latihan pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan ditambah 

latihan bench press membuat pemain bulutangkis menguasai pukulan 

smash penuh dan memiliki kekuatan otot lengan yang baik juga. 

4. Belum ada penelitian tersebut di PB. Sinar Mutiara Pemalang. 

 

1.2. Permasalahan 

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut: 

1.2.1. Apakah ada pengaruh latihan pukulan smash penuh menggunakan pola 

pukulan ditambah latihan push up terhadap ketepatan pukulan smash penuh 

pada pemain bulutangkis putra PB. Sinar Mutiara Pemalang tahun 2012? 
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1.2.2. Apakah ada pengaruh latihan pukulan smash penuh menggunakan pola 

pukulan ditambah latihan bench press terhadap ketepatan pukulan smash 

penuh pada pemain bulutangkis putra PB. Sinar Mutiara Pemalang tahun 

2012? 

1.2.3. Apakah ada perbedaan pengaruh latihan pukulan smash penuh 

menggunakan pola pukulan ditambah latihan push up dengan latihan 

pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan ditambah latihan bench 

pres terhadap ketepatan smash penuh pada pemain bulutangkis putra PB. 

Sinar Mutiara Pemalang tahun 2012? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1.3.1. Untuk mengetahui pengaruh latihan pukulan smash penuh menggunakan 

pola pukulan ditambah latihan push up terhadap ketepatan pukulan smash 

penuh pada pemain bulutangkis putra PB. Sinar Mutiara Pemalang tahun 

2012. 

1.3.2. Untuk mengetahui pengaruh latihan pukulan smash penuh menggunakan 

pola pukulan ditambah latihan bench press terhadap ketepatan pukulan 

smash penuh pada pemain bulutangkis putra PB. Sinar Mutiara Pemalang 

tahun 2012.  
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1.3.3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh latihan pukulan smash penuh 

menggunakan pola pukulan ditambah latihan push up dengan latihan 

pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan ditambah latihan bench 

pres terhadap ketepatan pukulan smash penuh pada pemain bulutangkis 

putra PB. Sinar Mutiara Pemalang tahun 2012. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Secara Teoritis 

  Untuk menyumbang perkembangan bulutangkis melalui karya 

ilmiah, yaitu skripsi. 

1.4.2. Secara Praktis 

Untuk memberi informasi terhadap pelatih dan pemain PB. Sinar 

Mutiara Pemalang tentang perbedaan latihan pukulan smash penuh 

menggunakan pola pukulan ditambah latihan push up dan bench pres 

terhadap ketepatan pukulan smash penuh pada pemain bulutangkis putra 

PB. Sinar Mutiara Pemalang tahun 2012. 

 

1.5. Pemecahan Masalah 

Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil melakukan pukulan smash 

penuh. Pukulan smash penuh dengan mengayun raket, perkenaannya tegak 
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lurus antara daun raket dengan datangnya shuttlecock, sehingga pukulan 

itu dilakukan secara penuh”(Tohar, 1992: 60).  

Pola pukulan permainan bulutangkis adalah pukulan rangkaian yang 

dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan yang menggabungkan 

antara teknik pukulan yang satu dengan teknik pukulan yang lain, dan 

dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadikan suatu bentuk 

rangkaian tenik pukulan yang dapat dimainkan secara harmonis dan 

terpadu. Pola pukulan yang digabungkan antara lain: service, lob, netting, 

dan smash.  

Latihan untuk kekuatan otot menggunakan push up dan bench press. 

Chu (1996 : 88) mengemukakan cara pelaksanaan latihan  push-up adalah 

“Sikap telungkup kedua lengan dilipat di samping badan, kedua kaki lurus 

dan rapat serta kedua ujung kaki menyentuh matras atau lantai, angkat 

badan dengan mendorongkan lengan sampai lurus, posisi badan dari tumit 

sampai ke kepala harus datar, tidak boleh melengkung atau cembung”. 

Bench press adalah salah satu latihan untuk meningkatkan power otot-otot 

lengan, “Eri D Nasution (2001: 114) mengemukakan cara pelaksanaan 

latihan  bench press adalah “ Berbaringlah di atas bangku dengan telapak 

kaki rata di atas lantai dan pinggul serta kepala datar di atas bangku, 

pegang palang dengan buku jari menghadap anda, telapak tangan 

menghadap langit dan jarak kedua tangan tidak terlalu jauh, angkat barbell 

dari atas dan tempatkan di atas dada, tangan lurus”. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Landasan teori 

2.1.1. Analisis Pukulan Smash Penuh 

Yang dimaksud pukulan smash penuh adalah melakukan pukulan smash 

dengan mengayun raket, perkenaannya tegak lurus antara daun raket dengan 

datangnya shuttlecock, sehingga pukulan dilakukan secara penuh (Tohar, 1992: 

60). Sedangkan menurut Ferry Sonneivile (1958: 40) yang dikutip Wahyono 

(1997: 13) mengatakan bahwa “pukulan smash penuh adalah pukulan yang 

dilakukan dengan daun raket sepenuhnya”. 

 
Gambar 2.1. Pukulan smash penuh 

(Sumber: Armbuster, Musken and Mood, 1979: 39) 

2.1.1.1. Pegangan Raket 

Pegangan gabungan atau pegangan berjabat tangan, pegangan cara ini 

lazim dinamakan shakehand grip atau pegangan berjabat tangan caranya adalah 

memegang raket seperti orang yang berjabat tangan. Caranya hampir sama 

dengan pegangan Inggris, tetapi setelah raket dimiringkan, tangkai dipegang 

dengan cara ibu jari melekat pada bagian dalam yang kecil sedang jari-jari lain 

melekat pada bagian dalam yang lebar menurut Tohar (1991: 60). Pegang raket 

9 
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dengan tangan, kepala raket menyamping. Pegang raket dengan cara seperti 

"jabat tangan". Bentuk "V" tangan diletakkan pada bagian gagang raket. Tiga 

jari, yaitu jari tengah, manis dan kelingking menggenggam raket, sedangkan 

jari telunjuk agak terpisah. Letakkan ibu jari diantara tiga jari dan telunjuk. 

 

Gambar 2.2 Pegangan Berjabat Tangan 
(Sumber: Panitia Por 7 Djarum, 1990: 30)  

2.1.1.2. Langkah 

Footwork merupakan dasar untuk bisa menghasilkan pukulan 

berkualitas, yaitu apabila dilakukan dalam posisi baik. Untuk bisa memukul 

dengan posisi baik, seorang atlet harus memiliki kecepatan gerak. Kecepatan 

gerak kaki tidak bisa dicapai kalau footwork-nya tidak teratur. (PB. PBSI, 

2001: 15) 

Langkah merupakan salah satu teknik penting pada permainan 

bulutangkis. Dalam sebuah permainan keefektifitasan gerak sangat dibutuhkan 

untuk menunjang keberhasilan suatu permainan. Permainan bulutangkis 

membutuhkan gerakan yang cepat dan penentuan keputusan yang tepat juga. 

Langkah pada bulutangkis sangat dibutuhkan untuk menjadikan permainan 

efektif dengan langkah yang tepat. Gerkaan langkah yang benar adalah gerakan 

kaki kanan terlebih dahulu untuk gerakan kebelakang sebelah kanan dan kaki 
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kiri dahulu untuk sebelah belakang sebelah kiri. Banyaknya langkah tidaklah 

sama antara pemain satu dengan yang lain. Otomatisasi latihan menjadikan 

gerakan menjadi lebih mudah dilakukan tanpa memikirkan kiri dan kanan 

terlebih dahulu dan jumlah langkahnya. 

 

Langkah kaki kiri Langkah kaki kanan 
 

Gambar 2.3 Langkah 
(Sumber: James Poole, 2007: 52) 

2.1.1.3. Ayunan lengan 

Saat menempati posisi, putar pinggang dan balikkan ayunan bahu 

menyamping ke arah net, gerakan raket ke belakang dan jatuhkan raket ke 

bawah di belakang bidang bahu dengan siku tangan yang memegang raket 

mengarah ke atas. Ayunkan raket ke atas untuk memukul bola dengan 

didahului oleh gerakan siku. Lakukan smash setinggi mungkin di depan 

tubuh. Jaga keseimbangan untuk mendapatkan kekuatan maksimum dari 

bahu, tangan, pergelangan tangan, yang memegang raket setelah kontak, 

tangan bagian bawah menelungkup cepat dengan gerakan akhir mengarah 
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ke bawah sejajar dengan gerakan bola. Gerakan kepala raket berakhir ke 

bawah Tohar (1991: 93).  

 
Gambar 2.4. ayunan lengan pada smash 

(Sumber: Tohar (1991: 93) 

2.1.1.4. Saat impact dan penerbangan shuttlecock pada smash penuh 

Pada tahap perkenaan raket perlu diperhatikan bahwa shuttlecock 

dipukul setinggi raihan raket dengan posisi siku lurus ke atas. Pada saat 

perkenaan diharapkan gerakan raket pada saat percepatan yang tinggi sehingga 

smash yang dihasilkan akan bertenaga. Tohar (1991: 91) impact pada pukulan 

smash penuh shuttlecock diarahkan tajam, curam kebawah, dengan kecepatan 

yang tinggi karena menggunakan tenaga sepenuhnya dan cambukan 

pergelangan tangan yang kuat. 

 

Gambar 2.5. Impact pada pukulan smash 
(Sumber: Tohar (1991: 91) 
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2.1.1.5. Daerah sasaran pukulan smash penuh 

Melakukan pukulan smash penuh harus dapat mematikan pihak lawan, 

sasaran pukulan smash penuh ada 2 arah yaitu mengarah lurus pada sepanjang 

garis samping dan mengarah pada tubuh lawan Tohar (1991: 94). 

 

Gambar 2.6. daerah sasaran pukulan smash penuh 

(sumber: Tohar 1992: 147) 

2.1.1.6. Gerakan lanjutan 

Setelah perkenaan raket dengan shuttlecock maka ayunan tangan 

mengayun ke depan melintasi tubuh, gunakan gerakan menggunting dan 

dorong tubuh dengan kedua kaki, gunakan momentum gerakan mengayun 

untuk kembali ke bagian tengah lapangan Tony Grice (2002: 86). 

 

Gambar 2.7. gerakan lanjutan setelah smash 

(Sumber: Tony grice 2002: 86) 
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2.1.2. Latihan Pukulan Smash Penuh 

2.1.2.1. Latihan Pukulan Smash Penuh Menggunakan Pola Pukulan ditambah 

Latihan Push Up 

 Pola pukulan adalah pukulan rangkaian yang dilakukan secara berurutan 

dan berkesinambungan yang menggabungkan antara teknik pukulan yang satu 

dengan teknik pukulan yang lain, dan dapat dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga menjadikan suatu bentuk rangkaian tenik pukulan yang dapat 

dimainkan secara harmonis dan terpadu Tohar (1992: 70). 

 

Gambar 2.8 Latihan Pola Pukulan 
(sumber: Tohar, 1992: 89) 

Pelaksanaan latihan pola pukulan: “Pemain A melakukan servis lob, 

pemain B mengmbalikan dengan lob, pemain A melakukan pukulan smash, 

pemain B mengembalikan dengan netting, pemain A mengembalikan dengan 

netting juga, dan yang terakhir pemain B mengembalikan dengan underlob 

service”. 

  Menurut Tohar (1992: 89), Pola pukulan terdiri dari pukulan service, lob, 

netting, smash. Pukulan-pukulan tersebut dirangkai sehingga menghasilkan pola 

pukulan yang dapat dilakukan secara berulang-ulang dan dapat dimainkan secara 
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harmonis dan terpadu. Pukulan yang diutamakan adalah pukulan smash 

sedangkan pukulan yang lain merupakan pukulan sarana untuk mendapatkan 

pukulan lob untuk di smash. 

  Push-up merupakan salah satu latihan untuk meningkatkan power otot- 

otot lengan. Chu (1996 : 88) mengemukakan cara pelaksanaan latihan  push-up  

adalah : “Sikap telungkup kedua lengan dilipat di samping badan, kedua kaki 

lurus dan rapat serta kedua ujung kaki menyentuh matras atau lantai, angkat 

badan dengan mendorongkan lengan sampai lurus, posisi badan dari tumit sampai 

ke kepala harus datar, tidak boleh melengkung atau cembung”.  

 

  

 

 

Gambar 2.9 Latihan Push Up 
(sumber: Chu, 1996, 88) 

2.1.2.2. Latihan Pukulan Smash Penuh Menggunakan Pola Pukulan ditambah 

Latihan Bench Press 

 Pola pukulan adalah pukulan rangkaian yang dilakukan secara berurutan 

dan berkesinambungan yang menggabungkan antara teknik pukulan yang satu 

dengan teknik pukulan yang lain, dan dapat dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga menjadikan suatu bentuk rangkaian tenik pukulan yang dapat 

dimainkan secara harmonis dan terpadu Tohar (1992: 70). 



16 
 

 

 

Gambar 2.10 Latihan Pola Pukulan 
(sumber: Tohar, 1992: 89) 

 Pelaksanaan latihan: “Pemain A melakukan servis lob, pemain B 

mengmbalikan dengan lob, pemain A melakukan pukulan smash, pemain B 

mengembalikan dengan netting, pemain A mengembalikan dengan netting juga, 

dan yang terakhir pemain B mengembalikan dengan underlob servis”. 

 Menurut Tohar (1992: 89), Pola pukulan terdiri dari pukulan service, lob, 

netting, smash. Pukulan-pukulan tersebut dirangkai sehingga menghasilkan 

pola pukulan yang dapat dilakukan secara berulang-ulang dan dapat dimainkan 

secara harmonis dan terpadu. Pukulan yang diutamakan adalah pukulan smash 

sedangkan pukulan yang lain merupakan pukulan sarana untuk mendapatkan 

pukulan lob untuk di smash. 

 Bench Press juga merupakan salah satu latihan untuk meningkatkan 

power otot-otot lengan, Eri D Nasution (2001: 114) mengemukakan cara 

pelaksanaan latihan bench press adalah “ Berbaringlah di atas bangku dengan 

telapak kaki rata di atas lantai dan pinggul serta kepala datar di atas bangku, 

pegang palang dengan buku jari menghadap anda, telapak tangan menghadap 

langit dan jarak kedua tangan tidak terlalu jauh, angkat barbell dari atas dan 

tempatkan di atas dada, tangan lurus”. 



17 
 

 

 

Gambar 2.11 Latihan Bench Press 
(Sumber: Eri D Nasution, 2001: 115) 

 

2.1.3. Kerangka berfikir 

2.1.3.1. Latihan pukulan smash penuh dengan pola pukulan ditambah latihan 

push up 

 Pola pukulan adalah pukulan rangkaian yang dilakukan secara berurutan 

dan berkesinambungan yang menggabungkan antara teknik pukulan yang satu 

dengan teknik pukulan yang lain, dan dapat dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga menjadikan suatu bentuk rangkaian tenik pukulan yang dapat 

dimainkan secara harmonis dan terpadu. Pola pukulan terdiri dari pukulan 

service, lob, netting, smash Tohar (1992: 70). Latihan pola pukulan dengan 

latihan push up adalah dalam satu sesi latihan terdapat latihan dua inti dimana 

latihan pola pukulan sebagai inti pertama dan latihan push up diajadikan inti 

kedua. Pada latihan push up dilaksanakan dengan metode sirkuit training 

dimana latihannya setelah latihan pola pukulan. Sedangkan latihan pola 

pukulan dilakukan dengan berpasangan dengan satu pengumpan. 

 Push-up merupakan salah satu latihan untuk meningkatkan power otot-

otot lengan. Chu (1996 : 88) mengemukakan cara pelaksanaan latihan  push-up  
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adalah: “Sikap telungkup kedua lengan dilipat di samping badan, kedua kaki 

lurus dan rapat serta kedua ujung kaki menyentuh matras atau lantai, angkat 

badan dengan mendorongkan lengan sampai lurus, posisi badan dari tumit 

sampai ke kepala harus datar, tidak boleh melengkung atau cembung”. Push up 

mempunyai banyak manfaat bagi yang melaksanakannya. Dalam 

pelaksanaannya push up sering dijadikan sebagai latihan beban dan kekuatan. 

Chu (1996 : 89) Manfaat push up adalah mengencangkan otot bicep dan tricep. 

Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulaan bahwa latihan push up 

dapat meningkatkan kekuatan otot lengan, dengan menambahnya kekuatan 

lengan dapat mempengaruhi pukulan smash penuh. 

 Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan sebagai berikut : 

“diduga ada pengaruh yang positif latihan pukulan smash penuh menggunakan 

pola pukulan ditambah latihan push up terhadap ketepatan pukulan smash 

penuh pada pemain putra PB. Sinar Mutiara Pemalang tahun 2012 yang 

signifikan”. 

 

2.1.3.2. Latihan pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan ditambah 

latihan bench press terhadap ketepatan pukulan smash penuh.  

 Pola pukulan adalah pukulan rangkaian yang dilakukan secara berurutan 

dan berkesinambungan yang menggabungkan antara teknik pukulan yang satu 

dengan teknik pukulan yang lain, dan dapat dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga menjadikan suatu bentuk rangkaian tenik pukulan yang dapat 

dimainkan secara harmonis dan terpadu. Pola pukulan terdiri dari pukulan 

service, lob, netting, smash Tohar (1992: 70). Latihan pola pukulan dengan 
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latihan bench press adalah dalam satu sesi latihan terdapat latihan dua inti 

dimana latihan pola pukulan sebagai inti pertama dan latihan push up 

diajadikan inti kedua. Pada latihan push up dilaksanakan dengan metode sirkuit 

training dimana latihannya setelah latihan pola pukulan. Sedangkan latihan pola 

pukulan dilakukan dengan berpasangan dengan satu pengumpan. 

 Bench Press juga merupakan salah satu latihan untuk meningkatkan 

power otot-otot lengan, Eri D Nasution (2001: 114) mengemukakan cara 

pelaksanaan latihan bench press adalah “ Berbaringlah di atas bangku dengan 

telapak kaki rata di atas lantai dan pinggul serta kepala datar di atas bangku, 

pegang palang dengan buku jari menghadap anda, telapak tangan menghadap 

langit dan jarak kedua tangan tidak terlalu jauh, angkat barbell dari atas dan 

tempatkan di atas dada, tangan lurus”. Eri D Nasution (2001: 115) manfaatnya 

yaitu ada banyak otot yang terlibat dalam bench Press, yaitu membentuk otot 

triceps, otot bicep, deltoid, dan pectoral (dada). Dari pernyataan tersebut dapat 

diambil kesimpulaan bahwa latihan bench press dapat meningkatkan kekuatan 

otot lengan, dengan menambahnya kekuatan lengan dapat mempengaruhi 

pukulan smash penuh. 

 Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan sebagai berikut : 

“diduga ada pengaruh yang positif latihan pukulan smash penuh menggunakan 

pola pukulan ditambah latihan bench press terhadap ketepatan pukulan smash 

penuh pada pemain putra PB. Sinar Mutiara Pemalang tahun 2012 yang 

signifikan. 
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2.1.3.3. Perbedaan latihan pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan 

ditambah latihan push up dan bench press terhadap ketepatan pukulan 

smash penuh.  

 Pelaksanaan latihan menggunakan dengan dua metode latihan tambahan. 

Latihan inti dari satu sesi dilaksanakan dengan pola pukulan yang berisikan 

materi pokok smash penuh. Latihan push up dan bench press dialaksanakan 

setelah latihan pola pukulan dengan menggunakan sirkuit training dan dibagi 

menjadi dua kelompok. 

 Latihan smash penuh dengan pola pukulan ditambah dengan latihan push 

up dan bench press adalah latihan dimana treatment dilakukan dengan 

menggunakan metode sirkuit training yang didalamnya berisikan latihan pola 

pukulan dan latihan push up serta bench press. Dengan demikian latihan 

mempunyai dua inti latihan dalam satu sesi latihan. Metode latihan ini 

diharapkan menambah beban latihan pada pola pukulan, sedangkan latihan pola 

pukulan sendiri memberikan pengaruh pada gerakan pukulan smash penuh dan 

ketepatannya. Dengan latihan pola pukulan ditambah dengan latihan push up 

dan bench press maka pukulan smash penuh akan dapat meningkatkan 

kekuatan otot lengan, dengan menambahnya kekuatan lengan dapat 

mempengaruhi pukulan smash penuh. 

 Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan sebagai berikut : 

“diduga ada pengaruh yang positif perbedaan latihan pukulan smash penuh 

menggunakan pola pukulan ditambah latihan push up dan bench press terhadap 

ketepatan pukulan smash penuh pada pemain putra PB. Sinar Mutiara 

Pemalang tahun 2012 yang signifikan. 
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2.2 Hipotesis 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, dirumuskan 

hipotesis peneliltian sebagai berikut: 

2.2.1. Ada pengaruh latihan pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan 

ditambah latihan push up terhadap ketepatan pukulan smash penuh pada 

pemain bulutangkis putra PB. Sinar Mutiara Pemalang tahun 2012. 

2.2.2. Ada pengaruh latihan pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan 

ditambah latihan bench press terhadap ketepatan pukulan smash penuh 

pada pemain bulutangkis putra PB. Sinar Mutiara Pemalang tahun 2012. 

2.2.3. Ada perbedaan pengaruh latihan pukulan smash penuh menggunakan pola 

pukulan ditambah latihan push up dengan latihan pukulan smash penuh 

menggunakan pola pukulan ditambah latihan bench pres terhadap 

ketepatan smash penuh pada pemain bulutangkis putra PB. Sinar Mutiara 

Pemalang tahun 2012. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, karena dengan 

penelitian tersebut dapat memperoleh hasil dari perlakuan yang diberikan. 

Menurut Sugiyono (2009: 72) dalam penelitian eksperimen ada perlakuan 

(treatment), dengan demikian metode eksperimen dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang alamiah. Dalam penelitian 

ini menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat.  

Desain Penelitian Eksperimen 

 

 

 
Gambar 3.1 Desain Penelititan 
Sumber : Sudjana (2001 : 111) 

Keterangan : 

S  : Sampel 

T.Aw : Test awal/Pretest 

T.A : Test akhir/Postest 

K.K : Metode sirkuit training dengan push up 

S T.Aw 
K.E 

K.K 

T.A Data 

22 



23 
 

 
 

K.E : Metode sirkuit training dengan bench press 

Data : Hasil Penelitian 

3.2. Variable Penelitian 

Variabel penelitian adalah gejala yang bervariasi dan menjadi obyek 

penelitian Suharsimi Arikunto (2002: 89). Variabel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini, meliputi: 

3.2.1. variabel bebas: 

- Latihan pukulan smash menggunakan pola pukulan di tambah latihan push 

up. 

- Latihan pukulan smash menggunakan pola pukulan di tambah latihan bench 

press. 

3.2.2. variabel terikat 

 Ketepatan pukulan smash penuh. 

 

3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel  

Menurut Sutrisno Hadi, (1987: 220) populasi adalah seluruh penduduk 

yang dimaksud untuk diselidiki. Populasi dibatasi dengan sejumlah penduduk atau 

individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama. Sesuai dengan pendapat 

diatas, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet tingkat remaja yang 

aktif berlatih di PB Sinar Mutiara Pemalang tahun 2012 yang berjumlah 14 anak. 

Syarat populasi yaitu anak berusia 12-15 tahun, berjenis kelamin laki-laki, serta 

aktif berlatih di PB. Sinar Mutiara Pemalang tahun 2012 
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Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 109) sampel adalah sebagian 

atau wakil yang diselidiki. Dalam penelitian ini seluruh populasi digunakan 

sebagai sampel. Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 

adalah Total sampling yaitu semua populasi dijadikan sampel. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 14 pemain. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Total sampling. 

Hali ini didasarkan pada pendapat Suharsimi Arikunto (2002: 107) yang 

mengatakan, “untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang 

dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Untuk menjadi sampel mereka harus dapat melakukan 

pukulan smash penuh dan termasuk kategori remaja putra dari PB. Sinar 

Mutiara Pemalang tahun 2012. 14 pemain memenuhi syarat sebagai sampel, 

selanjutnya 14 pemain tersebut diberi tes awal pukulan smash penuh 

menggunakan instrumen pukulan smash penuh yang disusun oleh Moh. 

Nasution, dkk. Kemudian pemain yang nilainya sama dipasangkan. 

Selanjutnya pasangan dipisahkan ke dalam kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

 

3.4. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pukulan 

smash penuh dalam permainan bulutangkis yang disusun oleh Moh. Nasution, dkk 

(1993: 34) yang mempunyai validitas sebesar 0,820 dan reliabilitas sebesar 0,937. 

Untuk mendapatkan umpan yang tetap atau memperoleh keajegan dalam 
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mengumpan, bertindak sebagai pengumpan adalah pelatih PB. Sinar Mutiara 

Pemalang yang sudah terbiasa dalam mengumpan. Di daerah pukulan smash diberi 

tanda dari pita sebagai patokan dalam memberi umpan. 

3.4.1. Pelaksanaan Tes 

Pelaksanaan tes pukulan smash adalah sebagai berikut: 

3.4.1.1. Teste melakukan pukulan smash penuh setelah diberi umpan oleh pengumpan 

dengan pukulan service lob. 

3.4.1.2. Setelah menerima umpan, teste dapat bergerak ke belakang untuk menyambut 

bola umpan dengan pukulan smash. 

3.4.1.3. Arah sasarn pukulan smash dapat ditujukan ke kiri (silang) atau ke kanan 

(lurus), karena daerah sasaran pukulan smash memiliki nilai yang sama. 

3.4.2. Penilaian 

3.4.2.1. Setiap pukulan smash penuh yang masuk di daerah sasaran pukulan smash 

penuh atau jatuh tepat di atas garis batas dianggap sah dan mendapat nilai 5, 

sedangkan untuk pukulan smash penuh yang gagal mendapat nila 0, dengan 

catatan sebagai berikut: 

- Bila pengumpan tidak baik (salah), sedangkan pemain tetap berusaha untuk 

memukul dengan smash dimana hasilnya masuk ke daerah sasarn pukulan 

smash penuh, maka nilai yang diberikan adalah 5. 

- Bila pengumpan baik (benar), sedangkan teste tidak berusaha untuk 

memukul, maka kepada teste dianggap sudah melakukan satu pukulan smash 

dengan kriteria gagal dan mendapat nila 0. 
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- Bila pengumpan tidak baik (salah), sedangkan pemain tidak berusaha 

memukul maka teste dianggap bebas dalam memukul dan diberi kesempatan 

untuk mengulang. 

3.4.2.2. Kesempatan melakukan pukulan smash diberikan sebanyak 20 kali, dengan cara 

10 kali dari sebelah kanan dan 10 kali dari sebelah kiri. 

3.4.2.3. Nilai keseluruhan dihitung dari jumlah angka yang dihasilkan dari 20 kali 

pelaksanaan, sehingga nilai kemungkinan yang dapat dicapai adalah 100 Moh, 

Nasution (1993: 34). 

 

 

Gambar 3.2: Instrumen pukulan smash penuh 
(sumber: Moh. Nasution, dkk, 1993:34) 

 

3.5. Prosedur Metode pengumpulan data 

Penelitian ini penulis menggunakan metode eksperimen, yaitu suatu 

metode yang memberikan suatu gejala yang disebut perlakuan dan 

perlakuan ini merupakan kegiatan yang disebut latihan.  

Dasar penggunaan metode eksperimen adalah kegiatan percobaan 

yang diawali dengan mengadakan tes awal, kemudian memberikan 



27 
 

 
 

perlakuan dan diakhiri dengan tes akhir. Kemudian hasilliya diuji 

kebenarannya dengan statistik. suharsimi Arikunto(1993: 3) "Metode 

eksperimen merupakan metode yang paling tepat untuk menyelidiki dua 

faktor yang sengaja ditlmbulkan oleh hubungan sebab akibat (hubungan 

causal) antara peneliti dengan mengeliminir atau mengurangi atau 

menyisihkan faktor-faktor lain yang bisa mengganggu”.  

Berdasarkan uraian di ataa, untuk penelitian ini menggunakan 

metode ekaperimen. Kemudian pola yang digunakan adalah pola matching 

subject design yang selanjutnya disebut dengan pola M-S. Sutrisno Hadi 

(1994-484) "Matching subject Budah tentu sekaligus matching group, 

karena hakekatnya subject matching adalah sedemikian rupa sehingga 

pemisahan pasangan-paaangan subyek (pair of subjects) masing-masing ke 

group ekaperimen dan ke group kontrol secara otomatis akan 

menseimbangkan kedua group itu. 

Penelltian ini anak coba dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan 

basil tes pendahuluan. Hal ini didasarkan pada pendapat yang mengatakan, 

"Tiap-tiap eksperimen akhirnya harus membandingkan paling sedikit dua 

kelompok dalam segi-segi yang dieksperimenkan, pendeknya mencari 

perbedaan antara sifat, keadaan atau tingkah laku kedua kelompok atau 

lebih menjadi kegiatan utama dalam penyelidikan-penyelidikan ilmiah 

Sutrisno Hadi (1987: 260). 
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Eksperimen dengan pola matched subjects designs pada prinsipnya 

mempunyai 3 cara pairing yaitu: (1) Nominal pairing, (2) Ordinal pairing 

dan (3) Kombinasinya. (sutrisno Hadi, 1994:484).  

Dalam penelitian ini, untuk menyeimbangkan kedua group dengan 

cara subject matching ordinal pairing, yaitu anak coba yang hasil tes 

awalnya sama dipasangkan. Kemudian anggota-anggota setiap pasangan 

dipisahkan ke group eksperimen dan ke group kontrol, sehingga kedua 

kelompok berangkat dari titik yang sama (Sutrisno Hadi, 1994:485).  

Sebelum data akhir terkumpul, terlebih dahulu perlu proses untuk 

memperoleh data tersebut yang meliputi persiapan dan pelaksanaan 

penelitian.  

3.5.1. Persiapan Penelitian.  

Persiapan penelitian ini meliputi persiapan administrasi dan 

perijinan, Langkah¬langkah yang ditempuh adalah mengajukan tema 

skripsi ke Ketua Jursan pendidikan kepelatihan. setelah usulan tema 

disetujui dan turun surat penetapan dosen pembimbing, penulis 

mengajukan rancangan skripsi. 

Pengantar surat ijin penelitian dari FIK UNNES Semarang. penulis 

mengajukan surat ijin penelitian ke PB. Sinar Mutiara Pemalang untuk 

mengadakan penelitian untuk disetujui oleh Pimpinan sekaligus 

pelatihnya. 
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Setelah perijinan selesai, penulis mempersiapkan peminjaman 

sampel, tempat dan peralatan penelitian. Adapun tempat yang dlgunakan 

adalah GOR Kridanggo Pemalang dan peralatan yang digunakan untuk 

penelitian agar memenuhl syarat, penulis menerangkan alat-alat tersebut 

antara lain : Raket bulutangkis, masing-masing anak coba 1 buah, net 2 

buah, tiang net 2 pasang, shuttlecock, dambell untuk bench press, lapangan 

bulutangkis 2 buah, alat tulis dan perlengkapannya. 

Petugas pengambil data, tenaga pelatih dan pengawas penelitian 

dibantu oleh rekan-rekan mahasiswa dari FIK UNNES. Sebelum 

penelitian berlangsung para petugas diberi petunjuk cara pelaksanaan tes, 

sehingga penelitian berjalan lancar. Untuk petugas, alat serta perlengkapan 

yang dipakai dari tes awal sampai dengan tes akhir adalah sama. Hal ini 

untuk menjaga hasil penelitian.  

3.5.2. Pelaksanaan Penelitian.  

Pelaksanaan penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu :  

3.5.2.1. Pelaksanaan Tes Awal.  

Tes awal dilaksanakan di GOR Kridanggo Pemalang. Sebelum tes 

dimulai anak coba (testee) diberi penjelasan terlebih dahulu tentang 

petunjuk melakukan tes pukulan smash penuh dalam permainan 

bulutangkis yang disusun oleh Moh. Nasution, dkk. setelah semua jelas 

kemudian tes awal dimulai. Adapun langkah-langkah pelaksanaan tes 

awal adalah sebagai berikut:  
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Setiap anak coba dipanggil satu-persatu menurut daftar nama 

yang telah disusun dari nomor 1-14. Kemudian anak coba yang dipanggil 

memasuki lapangan bulutangkis dan siap untuk melakukan tes pukulan 

smash penuh. setelah pengumpan, pencatat nilai dan pengawas garis siap, 

maka anak coba dapat melakukan puulan smash penuh terhadap shuttle 

cock yang dilambungkan oleh pengumpan. Pelaksanaan tes pukulan 

petunjuk instrumen disusun oleh Moh. Nasution, dkk (1993:34) setiap 

testee melakukan pukulan smash penuh, petugas mencatat nilai yang 

diperoleh anak coba sesuai dengan jatuhnya shuttlecock di daerah sasaran 

pukulan smash penuh ke dalam tabel pre tes. 

Tujuan dari pelaksanaan tes awal ini adalah untuk mengetahui 

kemampuan anak coba sebelum mendapat perlakuan dari peneliti serta 

untuk memasang-masangkan mereka secara ordinal pairing, yaitu anak 

coba yang hasil tes ,awalnya' sama kemudian dipasangkan. sehingga 

peneliti dapat membagi mereka ke dalam kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dan kedua kelompok berangkat dari titik yang sama.  

3.5.2.2. Pelaksanaan Program Latihan.  

Setelah anak coba dipisahkan ke dalam kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, selanjutnya kelompok eksperimen diberi perlakuan 

dengan latihan pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan 

ditambah latihan push up dan kelomook kontrol diberi perlakuan dengan 
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latihan pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan ditambah 

latihan bench press.  

Pada prinsipnya latihan dalam penelitian ini untuk meningkatkan 

ketepatan pukulan smash penuh. Agar memperoleh hasil yang 

bermanfaat. Latihan membutuhkan jangka waktu tertentu. Dalam 

penelitian ini, penulis menetapkan frekuensi latihan untuk 1 minggu 

sebanyak 4 kali latihan, yaitu pada hari senin, rabu, jumat, minggu. 

Frekuensi ini didasarkan pada pendapat E.L Fox yang dikutip oleh Moh. 

Sajoto (1988:86) yang mengatakan, " apakah frekwensi 3 atau 5 kali 

perminggu, yang penting lama latihan adalah 4-8 minggu.  

Pemberian materi latihan dalam penelitian ini adalah makin lama 

makin berat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam latihan ini 

kenaikan beban dilakukan setiap 4 kali latihan. Hal ini didasarkan pada 

pendapat Tohar (1992:112) yang mengatakan, "yang dimaksud dengan 

program latihan adalah suatu proses kerja yang dilakukan secara 

sistimatls, berulang-ulang, berkesinambungan dan makin lama jumlah 

beban yang diberikan makin bertambah".  

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dalam penelltian 

ini penulis menetapkan waktu latihan sebanyak 16 pertemuan di tambah 

dua kali tes yaitu tes awal dan tes akhir.  

Materi latihan yang diberikan antara lain:  

3.1. Pemanasan (Warming up). 
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Pemanasan sangat perlu diberikan untuk menyiapkan kondisi 

fisik sebelum melakukan latihan inti. Pemanasan dalam penelitian ini 

meliputi; lari keliling lapangan serta stretching statis dan dinamis 

3.2. Latihan Inti.  

Latihan inti ini ditujukan untuk melaksanakan program latihan 

yang telah disusun. Dalam penelitian ini telah terbentuk 2 kelompok, 

yaitu kelompok ekeperimen dan kelompok kontrol. Untuk kelompok 

eksperimen melakuan latihan pukulan smash menggunakan pola 

pukulan (servis,lob, netting, smash) dengan 2 set, rest (istirahat) 30 

detik setelah itu melakukan latihan berbeban yaitu  push up yang 

dilakukan setelah latihan pola pukulan sebanyak 1 set, 20 repetisi dan 

rest 30 detik, dilakukan selama 16 hari dengan repitisi push up tiap hari 

naik 5 kali dan untuk kelompok kontrol melakukan latihan pukulan 

smash menggunakan pola pukulan (servis,lob, netting, smash) dengan 2 

set, rest (istirahat) 30 detik setelah itu melakukan latihan berbeban yaitu 

bench press yang dilakukan setelah latihan pola pukulan sebanyak 1 set, 

20 repetisi dan rest 30 detik, dilakukan selama 16 hari dengan repitisi 

bench press tiap hari naik 5 kali. 

3.3. Penenangan (Cooling down).  

Pada tahap ini penenangan bertujuan untuk pemulihan kondisi 

tubuh pada keadaan semula atau sebelum latihan. sehingga ketegangan-

ketegangan otot akan berkurang secara berangsur-angsur. selain itu 
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pada tahap penenangan ini juga diadakan koreksi terhadap kekurangan-

kekurangan yang terjadi selama latihan. Koreksi diadakan secara 

keseluruhan terhadap anak coba.  

3.5.2.3. Tes Akhir  

Setelah anak coba menjalankan latihan sebanyak 16 kali 

pertemuan maka diadakan tes akhir yang bertujuan untuk mengetahui 

hasil latihan yang dicapai anak coba dari tiap-tiap kelompok setelah 

melaksanakan program latihan. Adapun pelaksanaan tes akhir adalah 

sama dengan pelaksanaan tes awal yaitu mengukur ketepatan pukulan 

smash penuh dalam permainan bulutangkis dengan instrumen pukulan 

smash penuh yang disusun Moh. Nasution, dkk (1993:34).  

Memperoleh data empirik sebagai bahan untuk menguji 

kebenaran hipotesis, maka diperlukan pengumpulan data berdasarkan 

variabel yang terlibat. Metode dalam pengumpulan data menggunakan 

tes ketepatan smash penuh. 

 

3.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian 

Dalam penelitian ini, untuk menghindari adanya kemungkinan-

kemungkinan kesalahan selama mengadakan penelitian, maka penulis akan 

mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil penelitian serta 

usaha-usaha untuk menghindari terjadinya kesalahan.  
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Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan-

kemungkinan terjadinya kesalahan adalah:  

3.6.1. Faktor Kesungguhan Hati 

Kesungguhan hati dari tiap-tiap anak coba dalam melaksanakan 

program latihan tidaklah sama. Untuk menghlndari hal tersebut, 

diusahakan agar tiap-tiap anak coba bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan latihan. Cara yang ditempuh adalah mengawasi dan 

mengontrol anak coba selama me1akukan latihan. Diharapkan dari hasil 

latihan ini dapat meningkatkan prestasi anak coba dalam melakukan 

pukulan smash. 

3.6.2. Faktor Alat 

Penelitian ini, baik dalam tes maupun dalam pemberian materi 

latihan, sebelum dimulai diusahakan semua peralatan yang berhubungan 

dengan penelitian dalam keadaan baik, sehingga latihan berjalan lancar.  

3.6.3. Faktor Pemberian Materi Latihan  

Pemberian materi latihan mempunyai peran yang besar dalam 

usaha mendapatkan hasil yang baik. Usaha yang dilakukan agar 

penyampaian materi latihan dapat diterima oleh anak coba dengan baik 

adalah sebagai berikut. Sebelum latihan dimulai anak coba diberi 

penjelasan secara lisan, kemudian didemonstrasikan secara baik agar anak 

coba dapat mencontoh.. Terhadap anak coba yang kurang jelas, diberi 

kesempatan untuk bertanya,dan penjelasan ulang. 
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3.7. Teknik analisis data 

Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pengetesan merupakan data-data 

yang masih mentah. Agar data tersebut mempunyai arti maka diperlukan pengolahan 

dan analisis data secara statistika.  

Sebelum analisis data untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional 

lompat tali terhadap hasil lompat tinggi dilakukan, terlebih dahulu diperlukan uji 

prasyarat, yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Setelah uji prasyarat 

dipenuhi, selanjutnya analisis data dapat dilakukan. Analisis data untuk menguji 

beda pada kelompok data yang berdistribusi normal dan mempunyai varians yang 

homogen adalah menggunakan uji t. 

3.7.1. Uji Normalitas data 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui sebaran data yang 

diperoleh mempunyai distribusi yang normal atau bebas. Jika distribusi normal, 

maka statistik parametrik dapat dilakukan, dan jika tidak normal, maka statistik 

yang digunakan adalah dengan statistik non parametrik. Untuk menguji distribusi 

score setiap kelompok digunakan uji Liliefors, langkah-langkah yang ditempuh 

pada uji kenormalan ini adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun data dan menentukan rangking score dari yang terkecil sampai 

score yang terbesar. 

b. Pengamatan 푋 , 푋 , 푋 ,............푋  dijadikan bilangan baku 푍 ,푍 ,푍 ,............푍  

dengan menggunakan rumus: 

Z =  ̅
 

(X dan S masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku sampel). 
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c. Untuk setiap bilangan baku ini menggunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluang: F = P (Z < Zi). 

d. Berikutnya menghitung proporsi ini dinyatakan oleh S (Zi). 

Maka: 

S(Zi) = 
 , ,….   

 

e. Hitung selisih F(Zi) – S(Zi), kemudian tentukan harga mutlaknya. 

f. Ambil harga yang paling besar diantara harga-harga mutlak selisih tersebut, 

sebutlah harga terbesar itu Lo. 

Untuk mengetahui menerima atau menolaknya Ho kita bandingkan Lo ini 

dengan nilai kritis L yang diambil dari daftar sesuai dengan taraf nyata yang 

dipilih. Kriterianya adalah tolak Ho bahwa populasi terdistribusi normal, jika Lo 

yamg diperoleh dari data pengamatan melebihi L dari daftar. Dalam hal lainnya 

ditolak. 

3.7.2. Uji Homogenitas 

Untuk menguji kesamaan variansi dari kedua kelompok sampel, 

digunakan rumus: 

 F =  

Dengan rumus variansi  

S  
∑ (∑ )

( )   
(sumber : Sudjana, 2004: 250) 
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3.7.3. Bila distribusi Data Normal, maka menggunakan statistik parameterik dengan 

distribusi uji t. Rumus yang digunakan adalah: 

 t =  

 
   dengan   푆  =

푛1− 1 푆1
2+ 푛2− 1 푆2

2

푛1+ 푛2−2  

X ,X   : Score rata-rata dari kelompok data 
n , n             : Jumlah sampel 
 
 

3.7.4. Meguji hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan harga t 

hitung dengan t tabel, distribusi t pada taraf nyata signifikasi (α) = 0,05 dan 

derajat kebebasan (db) = 푛 + 푛 −  2. untuk perbedaan dua nilai rata-rata 

dipandang signifikan jika harga t hitung lebih besar dari t tabel. Untuk pengujian 

hipotesis dan alternatifnya yaitu: 

Ho : µ = µ  

Ha : µ  ± µ  

Sedangkan kriteria pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

-t 1-1
2α ≤ t  ≤ t 1-1

2α 

Ho diterima jika t1 - 1
2α < t < t - 1 2⁄   α dimana t diperoleh dari daftar 

distribusi t dengan db (푛 + 푛 −  2) dan peluang (t1 -1
2  α) untuk harga 

lainnya ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Data Penelitian 

Data yang dikumpulkan dan dianalisis adalah data hasil tes 

ketepatan smash penuh pemain putra PB. Sinar Mutiara Pemalang, yang 

diperoleh dari subyek penelitian yang berjumlah 7 responden untuk 

masing-masing kelompok. Kelompok A merupakan kelompok eksperimen 

yang diberikan perlakuan latihan pukulan smash penuh menggunakan pola 

pukulan ditambah latihan push up, dan kelompok B merupakan kelompok 

kontrol yang diberikan perlakuan latihan pukulan smash penuh 

menggunakan pola pukulan ditambah latihan bench press. Hasil analisis 

deskriptif data penelitian dapat disajikan sebagai berikut: 

4.1.1.1. Pre Test 

Deskripsi data pre test didasarkan pada data yang diperoleh dari 

hasil tes pengukuran pada saat pre test atau sebelum diberikan 

perlakuan. Hasil analisis deskriptif data pre test adalah sebagai berikut. 

4.1.1.2.1. Pre Test Kelompok A (kelompok eksperimen) 

Hasil analisis deskriptif data pre test kelompok A merupakan 

data pre test kelompok yang akan dikenakan perlakuan latihan 

pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan ditambah latihan 

38 
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push up. Analisis deskriptif memperoleh nilai maksimum sebesar 50,  

minimum 35, mean 43,57, median 45, modus  40, 45, dan 50. Nilai 

standar deviasi sebesar 5,56. Selanjutnya data disajikan dalam 

distribusi frekuensi menurut Sudjana, (2002: 47) dengan urutan 

mencari banyaknya kelas interval = 1 + 3,3 log N = 1+3,3log7 = 

3.78 (dibulatkan 4), rentang = nilai maksimum – nilai minimum = 50 

- 35 = 15, panjang kelas = rentang / banyak kelas interval = 15/4= 

3.75 (dibulatkan menjadi 4) 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Data Pre Test Kelompok A 

No Kelas 
Interval Frekuensi Frekuensi 

Relatif 
Frekuensi 
Komulatif 

1 35-38  1 14.29% 1 
2 39-42 2 28.57% 3 
3 43-46 2 28.57% 5 
4 47-50 2 28.57% 7 

Jumlah 7 100.00%   
 

Dari tabel di atas, dapat digambarkan histogram data pre test 

kelompok A sebagai berikut: 

Pre-test Eksperimen 
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Gambar 4.1. Histogram Data Pre Test Kelompok A 

4.1.1.2.2. Pre Test Kelompok B (kelompok kontrol) 

Hasil analisis deskriptif data pre test kelompok B merupakan 

data pre test kelompok kontrol, atau kelompok yang diberikan 

perlakuan latihan pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan 

ditambah latihan bench press. Analisis deskriptif memperoleh nilai 

maksimum sebesar 50,  minimum 35, mean 42,14, median 40, 

modus 35, 40, dan 50  dan standar deviasi sebesar 6,36. Karena 

jumlah responden dan rentang data sama, maka penyusunan 

distribusi frekuensi mengacu seperti pada data pre test kelompok A. 

Berikut tabel distribusi frekuensi yang diperoleh: 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Data Pre Test Kelompok B 

No Kelas 
Interval Frekuensi Frekuensi 

Relatif 
Frekuensi 
Komulatif 

1 35-38  2 28.57% 2 
2 39-42 2 28.57% 4 
3 43-46 1 14.29% 5 
4 47-50 2 28.57% 7 

Jumlah 7 100.00%  
 

Berikut histogram data pre test kelompok B berdasar distribusi 

frekuensi: 
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Pre-test Kontrol 

 

Gambar 4.2. Histogram Data Pre Test kelompok B 

4.1.1.2. Post Test  

Deskripsi data post test didasarkan pada data yang diperoleh dari 

hasil tes pengukuran pada saat post test atau setelah diberikan perlakuan. 

Deskripsi data post test adalah sebagai berikut. 

4.1.1.2.1. Post Test Kelompok A 

Hasil analisis deskriptif data post test kelompok A 

merupakan data post test kelompok eksperimen yang telah diberikan 

perlakuan latihan pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan 

ditambah latihan push up. Analisis deskriptif memperoleh nilai 

maksimum sebesar 85,  minimum 55, mean 66.42 , median 65, 

modus 60 dan 65, standar deviasi sebesar 10.3. Selanjutnya data 

disajikan dalam distribusi frekuensi (Sudjana, 2002: 47) dengan 
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urutan mencari banyaknya kelas = 1 + 3,3 log N = 1+3,3log7 = 3.78 

(dibulatkan 4), rentang = nilai maksimum – nilai minimum = 85-55 

= 30, panjang kelas = rentang / banyak kelas interval = 30/4 = 7.5 

(dibulatkan 8). 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Data Post Test Kelompok A 

No Kelas 
Interval Frekuensi Frekuensi 

Relatif 
Frekuensi 
Komulatif 

1 55-62 3 42.85% 3 
2 63-70 2 28.57% 5 
3 71-78 1 14.29% 6 
4 79-86 1 14.29% 7 

Jumlah 7 100.00%   
 

Histogram dari distribusi frekuensi post test kelompok A 

adalah sebagai berikut. 

Post-test Eksperimen 

 
Gambar 4.3  Histogram Data Post Test Kelompok A 
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4.1.1.2.2. Post Test Kelompok B 

Hasil analisis deskriptif data post test kelompok B merupakan 

data post test kelompok kontrol yang diberikan perlakuan latihan 

pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan ditambah latihan 

bench press. Analisis deskriptif memperoleh nilai maksimum sebesar 

70, nilai minimum 50, mean 56.42 , median 55, modus  55, dan 

standar deviasi sebesar 6.9. Selanjutnya data disajikan dalam 

distribusi frekuensi (Sudjana, 2002: 47) dengan urutan mencari 

banyaknya kelas = 1 + 3,3 log N = 1+3,3log7 = 3.78 (dibulatkan 4), 

rentang = nilai maksimum – nilai minimum = 70-50 = 20, panjang 

kelas = rentang / banyak kelas interval = 20/4 = 5. Berikut distribusi 

frekuensi yang diperoleh: 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Post Test Kelompok B 

No Kelas 
Interval Frekuensi Frekuensi 

Relatif 
Frekuensi 
Komulatif 

1 50-54 2 28.57% 2 
2 55-59 3 42.85% 5 
3 60-64 1 14.29% 6 
4 65-70 1 14.29% 7 

 Jumlah 7 100.00%  
 

Berikut histogram distribusi frekuensi data post test kelompok 

B berdasar distribusi frekuensi: 
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Post-test Kontrol 

 
 

Gambar 4.4. Histogram Data Post Test kelompok B 

4.1.2. Hasil Uji Prasyarat 

Sebelum dilakukan analisis data, akan dilakukan uji prasyarat 

analisis data yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Uji 

prasyarat dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

dapat dianalisis dengan statistik parametrik atau tidak. Apabila memenuhi 

persyaratan, maka analisis statistik parametrik dapat dilakukan, namun jika 

tidak memenuhi persyaratan maka analisis data yang digunakan adalah 

statistik non parametrik. Hasil uji prasyarat analisis disajikan berikut ini: 

4.1.2.1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas mengunakan uji Liliefors. Dalam uji ini 

akan menguji hipotesis bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi 

normal. Untuk menerima atau menolak hipotesis dengan 

membandingkan harga L hitung dengan L tabel pada taraf signifikan 0,05. 

Kriterianya, menerima hipotesis apabila L0 lebih kecil dari Lt  (L0 < Lt). 
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Hasil uji normalitas untuk masing-masing data penelitian dapat 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Pre Test 
Variabel L0 Lt Keterangan 

Pre Test Kelompok A 0,173 0,300 Normal 
Pre Test Kelompok B 0,203 0,300 Normal 

 
Dari tabel diatas harga L0 dari variabel pre test kelompok A 

sebesar 0,173 dan pre test kelompok B sebesar 0,203, sedangkan nilai Lt 

dengan derajat kebebasan 7 pada taraf signifikan 0,05 diperoleh 0,300. 

Karena harga L0 dari kedua variabel semuanya lebih kecil dari Lt  maka 

hipotesis yang menyatakan sampel berdasarkan dari populasi yang 

berdistribusi normal diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel penelitian pada pre test berdistribusi normal. 

Tabel 4.6. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Post Test 
Variabel L0 Lt Keterangan 

Post Test Kelompok A 0,269 0,300 Normal 
Post Test Kelompok B 0,296 0,300 Normal 

 
Dari tabel diatas harga L0 dari variabel post test kelompok A 

sebesar 0,269 dan post test kelompok B sebesar 0,296, sedangkan nilai Lt 

dengan derajat kebebasan 7 pada taraf signifikan 0,05 diperoleh 0,300. 

Karena harga L0 dari kedua variabel semuanya lebih kecil dari Lt maka 

hipotesis yang menyatakan sampel berdasarkan dari populasi yang 

berdistribusi normal diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel penelitian pada post test berdistribusi normal. 
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4.1.2.2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kesamaan variansi, 

atau untuk menguji bahwa data yang diperoleh berasal dari populasi 

yang homogen.  Dalam uji ini akan menguji hipotesis varians berasal 

dari populasi yang homogen. Untuk menerima atau menolak hipotesis 

dengan membandingkan harga Sig dengan 0,05. Kriterianya, menerima 

hipotesis apabila nilai sig lebih besar dari 0,05 (Sig > 0,05). Hasil uji 

homogenitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas 
Variabel F hitung Sig Keterangan 

Pre test Kelompok A - 
Pre test Kelompok B 0,310 0,588 Homogen 

Post test Kelompok A - 
Post test Kelompok B 1,032 0,330 Homogen 

 
Hasil uji homogenitas variabel penelitian diketahui nilai F hitung 

pre test kelompok A dan pre test kelompok B 0,310, dengan nilai 

signifikansi 0,588. Nilai F hitung post test kelompok A dan post test 

kelompok B 1,032, dengan nilai signifikansi perhitungan pada 0,330. 

Ternyata harga signifikansi perhitungan data pre test maupun post test 

lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data 

dalam penelitian ini memiliki varians yang homogen. 

4.1.3. Hasil Analisis Data 

Pada uji prasyarat diperoleh hasil bahwa distribusi data semuanya 

normal, dan varians populasinya homogen, sehingga analisis data 

selanjutnya adalah dengan statistik parametrik. Untuk mengetahui 
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perbedaan pengaruh latihan pukulan smash penuh menggunakan pola 

pukulan di tambah latihan push up dan bench press terhadap ketepatan 

pukulan smash penuh pada pemain putra PB. Sinar Mutiara Pemalang 

tahun 2012, maka analisis data dilakukan dengan uji-t pada pre test dan 

post test antara kelompok A dan kelompok B. Dalam uji ini akan menguji 

hipotesis perbedaan hasil ketepatan pukulan smash dari kelompok A dan 

kelompok B. Untuk menerima atau menolak hipotesis, dengan cara 

membandingkan harga t hitung dengan harga t tabel pada taraf signifikan 0,05. 

Kriterianya, hipotesis diterima apabila nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (t 

hitung  <  t tabel). 

 

 

4.1.2.1. Perbedaan Pre Test Kelompok A dan Kelompok B 

Dalam uji ini akan menguji hipotesis perbedaan hasil ketepatan 

pukulan smash penuh pada saat pre test antara kelompok A dan 

kelompok B. Untuk menerima atau menolak hipotesis dengan 

membandingkan harga t hitung dengan harga t tabel pada taraf signifikan 

0,05. Kriterianya, menerima hipotesis apabila harga t hitung lebih kecil 

dari t tabel. Pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan uji-t dua 

sample tidak berhubungan. Hasil uji-t ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.8. Rangkuman Hasil Uji-t antar Kelompok Pre Test 
Kelompok Rata-rata t hitung t (0,05)(12) Kesimpulan 

Pre test kelompok A 43,57 0,447 1,782 Tdk 
Signifikan Pre test kelompok B 42,14 
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Hasil uji-t diperoleh nilai t hitung sebesar sebesar 0,447 dan nilai t 

tabel sebesar 1,782. Oleh karena nilai t hitung < t tabel, maka hipotesis 

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

hasil ketepatan pukulan smash penuh pada saat pre test antara kelompok 

A dan kelompok B. 

4.1.2.2. Perbedaan Post Test Kelompok A dan Kelompok B 

Dalam uji ini akan menguji hipotesis perbedaan hasil ketepatan 

pukulan smash penuh bawah pada saat post test antara kelompok A dan 

kelompok B. Untuk menerima atau menolak hipotesis dengan 

membandingkan harga t hitung dengan harga t tabel pada taraf signifikan 

0,05. Kriterianya, menerima hipotesis apabila harga t hitung lebih kecil 

dari t tabel. Pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan uji-t dua 

sample tidak berhubungan. Hasil uji-t ditunjukkan pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.9. Rangkuman Hasil Uji-t antar Kelompok Post Test 
Kelompok Rata-rata t hitung t (0,05)(12) Kesimpulan 

Post test kelompok A 66,42 2,135 1,782 Signifikan Post test kelompok B 56,42 
 

Hasil uji-t diperoleh nilai t hitung sebesar 2,135 dan nilai t tabel 

sebesar 1,782. Oleh karena nilai t hitung > t tabel, maka hipotesis ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil ketepatan 

pukulan smash penuh pada saat post test antara kelompok A dan 

kelompok B. 
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Dari dua uji beda, yaitu uji beda saat pre test dan uji beda saat 

post test, diperoleh bahwa saat pre test tidak terdapat perbedaan hasil 

ketepatan pukulan smash penuh antara kelompok A dan kelompok B, 

sedangkan pada saat post test terdapat perbedaan hasil ketepatan pukulan 

smash penuh antara kelompok A dan kelompok B. Pada saat post test 

diperoleh bahwa nilai rerata hasil ketepatan pukulan smash penuh A 

lebih tinggi dari kelompok B, dengan demikian maka latihan pukulan 

smash penuh menggunakan pola pukulan ditambah latihan push up 

memberikan pengaruh terhadap ketepatan pukulan smash penuh pada 

pemain putra PB. Sinar Mutiara Pemalang tahun 2012. 

4.1.2.3. Peningkatan Pengaruh 

Hasil uji t dari pre test maupun post test telah diketahui, bahwa 

pada saat pre test tidak terdapat perbedaan antara kelomopok A dan B, 

sedangkan pada saat post test terdapat perbedaan hasil ketepatan pukulan 

smash penuh antara kelompok A dan kelompok B. Hal ini mempunyai 

arti bahwa terdapat pengaruh latihan pukulan smash penuh 

menggunakan pola pukulan ditambah latihan push up pada pemain putra 

PB. Sinar Mutiara Pemalang tahun 2012. Selanjutnya menghitung 

besarnya peningkatan hasil latihan pukulan smash penuh menggunakan 

pola pukulan ditambah latihan push up pada pemain putra PB. Sinar 

Mutiara Pemalang tahun 2012. Berikut peningkatan persentase yang 

diperoleh: 
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Tabel 4.10. Rangkuman Hasil Peningkatan Persentase 

Variable Mean Mean 
deferent 

Peningkatan 
persentase 

Pre test kelompok A 43,57 22,86 52,47% Post test kelompok A 66,43 
Pre  test kelompok B 42,14 14,29 33,91% Post test kelompok B 56,43 

 
Dari tabel di atas, diketahui selisih rerata pre test dengan post 

test pada kelompok A sebesar 22,86. Ini berarti bahwa peningkatan 

rerata latihan pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan 

ditambah latihan push up pada pemain putra PB. Sinar Mutiara 

Pemalang tahun 2012 sebesar 22,86 atau sebesar 52,47% dari sebelum 

latihan. Sedangkan selisih rerata pre test dengan post test pada kelompok 

B sebesar 14,29. Ini berarti bahwa peningkatan rerata latihan pukulan 

smash penuh menggunakan pola pukulan ditambah latihan bench press 

pada pemain putra PB. Sinar Mutiara Pemalang tahun 2012 sebesar 

14,29 atau sebesar 33,91% dari sebelum latihan. Dari hasil peningkatan 

rerata kelompok A lebih besar dari kelompok B maka latihan pukulan 

smash penuh menggunakan pola pukulan ditambah latihan push up lebih 

berpengaruh banyak pada hasil ketepatan smash penuh. 

4.2. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh 

latihan pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan di tambah latihan 

push up dan bench press terhadap ketepatan pukulan smash penuh pada 

pemain putra PB. Sinar Mutiara Pemalang tahun 2012. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh latihan pukulan smash 

penuh menggunakan pola pukulan di tambah latihan push up dan bench 

press terhadap ketepatan pukulan smash penuh pada pemain putra PB. Sinar 

Mutiara Pemalang tahun 2012. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung > t tabel 

pada uji perbedaan post test kelompok A dan kelompok B sebesar 2,135 

lebih besar dari 1,782. 

Bulutangkis merupakan olahraga yang banyak digemari oleh 

masyarakat Indonesia. Dalam melakukan permainan bulutangkis, smash 

merupakan hal terpenting yang harus dikuasai oleh pebulutangkis, semakin 

akurat pukulan smash pebulutangkis semakin mudah untuk mendapatkan 

poin dalam permainan bulutangkis. Latihan ketepatan smash penuh 

menggunakan pola pukulan ditambah latihan push up mempunyai maksud 

untuk melatih ketepatan smash penuh pada pemain putra PB. Sinar Mutiara, 

sehingga secara tidak langsung kelentukan pergelangan tangan dan kekuatan 

otot lengan akan meningkat dan semakin lama dapat meningkatkan 

kemampuan smash penuh. Ketepatan smash penuh yang dicapai tergantung 

pada kemampuan pebulutangkis dalam melakukan pukulan smash dengan 

mengayun raket, perkenaannya tegak lurus antara daun raket dengan 

datangnya shuttlecock, pukulan itu dilakukan secara penuh sehingga laju 

shuttlecock cepat menuju lantai lapangan dengan cepat.  

Latihan ketepatan smash penuh menggunakan pola pukulan 

ditambah latihan push up memberikan kebiasaan pebulutangkis melakukan 
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pukulan dan melatih otot lengan sehingga mampu menambah power dalam 

melakukan smash penuh. Variasi dalam melatih ketepatan smash penuh 

mampu membangkitkan gairah pada pemain bulutangkis, latihan yang 

monoton terkesan menjenuhkan bagi pemain PB. Sinar Mutiara sehingga 

hasil yang didapatkan kurang maksimal. Latihan pukulan smash penuh 

menggunakan pola pukulan ditambah latihan push up memberikan 

sumbangsi tinggi terhadap ketepatan pukulan smash penuh. Dengan latihan 

pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan ditambah latihan push up, 

ternyata hasil ketepatan pukulan smash penuh pemain putra PB. Sinar 

Mutiara dapat meningkat sebesar 52,47% dari sebelumnya. Sedangkan 

latihan pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan ditambah latihan 

bench press hanya meningkat sebesar 33,91% saja. Di sini sangat terlihat 

jelas perbedaannya, bahwa latihan pukulan smash penuh menggunakan pola 

pukulan ditambah latihan push up lebih berpengaruh dalam meningkatkan 

hasil ketepatan pukulan smash penuh pada pemain putra PB. Sinar Mutiara 

Pemalang tahun 2012, dibandingkan latihan pukulan smash penuh 

menggunakan pola pukulan ditambah latihan bench press. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh latihan pukulan 

smash penuh menggunakan pola pukulan ditambah latihan push up hasil 

ketepatan pukulan smash penuh pada pemain putra PB. Sinar Mutiara 

Pemalang adalah 52,47%. Hal ini menunjukkan bahwa latihan pukulan 

smash penuh menggunakan pola pukulan ditambah latihan push up 
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mempunyai pengaruh yang besar terhadap hasil ketepatan pukulan smash 

penuh. Sedangkan hasil latihan pukulan smash penuh menggunakan pola 

pukulan ditambah latihan bench press terhadap ketepatan smash penuh 

hanya mempunyai peningkatan sebesar 33,91%. Memperhatikan besarnya 

peningkatan persentase tersebut, dapat disimpulkan bahwa latihan pukulan 

smash penuh menggunakan pola pukulan ditambah latihan push up lebih 

efektif meningkatkan ketepatan pukulan smash penuh daripada latihan 

pukulan smash penuh menggunakan pola pukulan ditambah latihan bench 

press. Jika kita perhatikan nilai standar deviasi yang diperoleh, standar 

deviasi saat pre test dari kelompok A sebesar 5,56, dan saat post test menjadi 

10.3. Nilai standar deviasi yang diperoleh semakin besar, ini artinya bahwa 

hasil ketepatan pukulan smash penuh semakin meningkat, atau dapat 

dikatakan hasil ketepatan pukulan smash penuh pemain putra PB. Sinar 

Mutiara Pemalang semakin baik setelah latihan pukulan smash penuh 

menggunakan pola pukulan ditambah latihan push up. Pada kelompok B, 

saat pre test diperoleh nilai standar deviasi sebesar 6,4, dan saat post test 6,9. 

Ternyata nilai standar deviasi yang diperoleh kelompok B semakin kecil, hal 

ini berarti bahwa hasil ketepatan pukulan smash penuh pemain putra PB. 

Sinar Mutiara Pemalang kurang mengalami peningkatan. Itu disebabkan 

latihan beban seperti push up sudah sering dilakukan oleh pemain putra PB. 

Sinar Mutiara sebelum di adakannya penelitian. Latihan beban 

menggunakan bench press jarang dilakukan karena terbatasnya sarana 
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prasarana dalam melatih beban di PB. Sinar Mutiara Pemalang. Kontribusi 

latihan push up lebih banyak ketimbang latihan bench press, seperti 

pergelangan tangan, otot lengan pada waktu melakukan push up lebih 

terstimulasi dibandingkan bench press, latihan bench press hanya 

menstimulasi otot dada dan otot lengan. Sehingga dalam melakukan 

ketepatan pukulan smash penuh lebih banyak meningkat dengan latihan pola 

pukulan ditambah latihan push up. Dengan kata lain, faktor ketepatan 

pukulan smash penuh dipengaruhi oleh pergelangan tangan dan kekuatan 

otot lengan. Hasil penelitian ini telah membuktikan teori bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh latihan pukulan smash penuh menggunakan pola 

pukulan di tambah latihan push up dan bench press terhadap ketepatan 

pukulan smash penuh pada pemain putra PB. Sinar Mutiara Pemalang tahun 

2012, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi 

masyarakat luas. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dengan analisis 

data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

“Terdapat perbedaan pengaruh latihan pukulan smash penuh menggunakan 

pola pukulan di tambah latihan push up dan bench press terhadap ketepatan 

pukulan smash penuh pada pemain putra PB. Sinar Mutiara Pemalang tahun 

2012”.  

 

5.2. Saran 

Dengan mengacu pada hasil penelitian dan keterbatasan-keterbatasan 

dalam penelitian, peniliti menyarankan: 

1. Bagi pelatih dan pemain PB. Sinar Mutiara pada saat latihan pukulan 

smash penuh agar menggunakan bentuk latihan yang cocok dalam melatih 

pukulan smash penuh, karena telah terbukti bahwa latihan pola pukulan 

ditambah latihan push up mampu memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap ketepatan pukulan smash penuh pada pemain putra PB. Sinar 

Mutiara Pemalang. 
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Lampiran 1 
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Lanjutan Lampiaran 1 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4. 
 

Tabel Nilai Ketepatan Smash Penuh Kelompok Experimen kearah lurus 
(Pretest) 

No Nama Nilai Jumlah 
1 Leno  5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 20 
2 Adnan 0 0 5 5 5 5 0 0 0 5 25 
3 M. Ibnu 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 20 
4 Yanuar 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 30 
5 Fahmi 5 5 0 5 5 0 0 0 5 0 25 
6 M. Furqon 5 5 0 5 0 5 5 5 0 5 35 
7 M. Haris 5 0 0 5 0 0 0 0 5 5 20 

Keterangan : 
Masuk   : nilai 5 
Tidak Masuk  : nilai 0 

 
Tabel Nilai Ketepatan Smash Penuh Kelompok Experimen silang kiri 

(Pretest) 
No Nama Nilai Jumlah 
1 Leno  0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 15 
2 Adnan 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 15 
3 M. Ibnu 5 0 0 0 5 0 0 5 5 0 20 
4 Yanuar 0 0 0 5 0 5 0 5 5 0 20 
5 Fahmi 0 0 5 0 0 0 5 5 0 5 20 
6 M. Furqon 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 15 
7 M. Haris 5 5 0 0 5 0 0 0 5 5 25 

Keterangan : 
Masuk   : nilai 5 
Tidak Masuk  : nilai 0 
 

Tabel Nilai Ketepatan Smash Penuh Kelompok Kontrol kearah lurus 
(Pretest) 

No Nama Nilai Jumlah 
1 Eka 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 20 
2 Arya 0 5 0 0 5 5 5 0 0 5 25 
3 Sakur 5 5 5 0 5 0 5 0 0 0 25 
4 Alam 0 0 0 5 5 0 5 0 0 5 20 
5 Fajar 0 0 5 0 0 5 5 5 0 0 20 


