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ABSTRAK 

 

Aries Pradana. 2012.Tingkat Kecakapan Pukulan Backhand Overhead Lob 

Mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan PKLO FIK UNNES Tahun 2012. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, 

Universitas Negeri Semarang. Suratman, S.Pd, M.Pd , Soedjatmiko, S.Pd, M.Pd 

Kata kata Kunci : Tingkat, Kecakapan , Backhand Overhead Lob 

 

Permasalahan penelitian ini adalah Seberapa tingkat kecakapan pukulan 

Backhand Overhead Lob pada mahasiswa peserta IKK Bulutangkis Jurusan 

PKLO FIK UNNES Tahun 2012? Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui 

tingkat kemampuan pukulan Backhand Overhead Lob pada Mahasiswa Ilmu 

Kepelatihan  Khusus Bulutangkis I  tahun 2012. 

Metode penelitian ini adalah metode Survey. Desain penelitian 

menggunakan pola One Shoot Case Study. Populasi penelitian peserta IKK 

Bulutangkis Jurusan PKLO FIK UNNES Tahun 2012 berjumlah 13 orang. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini 12 orang, teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik  Purposive sampling Dalam penelitian hanya terdapat satu variable Terikat 

yakni Tingkat kecakapan Pukulan Backhand Overhead Lob Mahasiswa IKK 

Bulutangkis I Jurusan PKLO FIK UNNES Tahun 2012.. Instrumen tes 

menggunakan Poole Backhand Lob Tes dari: B.L Johnson and J.K Nelson  dengan 

nilai Validitas 5,6 dan nilai Reliabilitas 7,8. Metode analisis data menggunakan 

Analisis Statistic Deskriptif. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa semua mahasiswa peserta mata kuliah 

IKK Bulutangkis I Jurusan PKLO FIK UNNES Tahun 2012 Memiliki tingkat 

kemampuan pukulan Backhand Overhead Lob yang Baik.Simpulan penelitian 

adalah Berdasarkan perhitungan dan analisis data diperoleh hasil bahwa: 

Kemampuan pukulan Backhand Overhead Lob mahasiswa IKK Bulutangkis tahun 

2012 Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang dari 12 mahasiawa yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini semuanya (100%) dalam kategori baik. 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah hendaknya 

Pembina dan dosen pengampu mata kuliah IKK Bulutangkis PKLO FIK UNNES 

hendaknya menambah frekuensi latihan agar mahasiswa IKK Bulutangkis PKLO 

FIK UNNES 2012 dapat sering berlatih terutama untuk teknik pukulan dalam 

permainan bulutangkis sehingga kualitas permainan Bulutangkis mahasiswa dapat 

semakin Baik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional pasal 1 ayat 4 menyebutkan, olahraga adalah segala 

kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan 

potensi jasmani, rohani dan sosial. Aktivitas ini banyak dilakukan oleh 

masyarakat, keberadaannya sekarang ini tidak lagi dipandang sebelah mata tetapi 

sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Adapun tujuan olahraga 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 satunya adalah bulutangkis, olahraga yang terkenal dapat 

mengharumkan nama bangsa Indonesia ini karena mampu menjuarai berbagai 

event kejuaraan dunia baik dari Sea games sampai Olimpiade Melalui pemain-

pemain handal seperti: Rudy Hartono, Liem Swie King, Ardy B Wiranata, 

Haryanto Arby, SusiSusanti , dan sederet nama pemain handal lainya hingga era 

sekarang. Hal ini mampu mampu memberikan daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat bangsa Indonesia untuk menjadi atlet bulutangkus, dapat dibuktikan 

dengan banyaknya pertandingan-pertandingan dari tingkat RT sampai Nasional 

yang di ikuti berbagai kelompok umur dari usia dini sampai veteran.   

1 
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 Pada masa sekarang bulutangkis merupakan olahraga Prestasi bukan 

semata-mata hanya olahraga rekreasi saja, maka tak heran jika pemain bulu 

tangkis sekarang di tuntut untuk berprestasi setinggi- tingginya, maka diperlukan 

latihan dan penguasaan teknik dasar yang baik, 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 :1. Cara memegang raket, 2. Gerakan pergelangan 

tangan, 3. Gerakan melangkahkan kaki atau footwork dan 4. Pemusatan pikiran 

atau konsentrasi. Secara umum keempat teknik tersebut harus dikuasai dengan 

baik agar dapat bermain bulutangkis secara benar.  

 Setelah pemain mampu menguasai teknik dasar dengan baik maka pemain 

dituntut untuk mengembangkan teknik pukulan pukulan yang meliputi; service, 

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

permainan bulutangkis (James poole, 2008:21). Pukulan dropshort adalah pukulan 

yang bertujuan memukul shuttlecock jatuh pada bidang mendekati net, dan 

bertujuan untuk tidak memberi kesempatan lawan untuk menyerang. Pukulan 

drive adalah pukulan dari samping kanan maupun kiri badan dengan arah layang 

shuttlecock datar dengan net. Dan pukulan smash adalah suatu pukulan yang keras 

dan curam ke bawah bidang lapangan pihak lawan. Pukulan lob adalah pukulan 

dari atas kepala yang bertujuan memukul shuutlecock tinggi dan jatuhnya digaris 

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

(Tohar, 1992:57). Suatu pukulan dalam permainan bulutanngkis yang dilakukan 

dengan tujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh 
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ke belakang garis lapangan Backboundary. Pukulan Lob dapat dilakukan dengan 2 

cara yaitu: 1) Overhead lob : Pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan 

cara menerbangkan Shuttlecock melambung kearah belakang. 2) Underhand lob : 

Pukulan Lob dari bawah yang dilakukan dengan memukul Shuttlecock yang 

berada di bawah badan dilambungkan tinggi  (Tohar, 1992:47). Kedua teknik  

dasar permainan bulutangkis tersebut harus dikuasai pebulutangkis untuk 

menunjang atau mencapai tujuan permainan 

  Salah satu jenis pukulan Overhead adalah Backhand Overhead Lob 

Backhand Overhead Lob adalah: Pukulan pengembalian tinggi jauh ke belakang 

lapangan lawan yang dilakukan dari sisi tubuh yang tidak dominan pada saat 

Shuttlecock berada diatas ketinggian kepala. 

 Pukulan Backhand Overhead Lob adalah salah satu teknik pukulan 

bulutangkis yang paling sulit dan menjadi salah satu kelemahan pemain 

bulutangkis, khususnya mahasiswa IKK Bulutangkis I tahun 2012. Mahasiswa 

yang menempuh mata kuliah ilmu kepelatihan bulutangkis dituntut untuk menjadi 

seorang pelatih pada cabang olahraga Bulutangkis dan mahasiswa tersebut 

haruslah dapat menguasai teknik pukulan Backhand Overhead Lob untuk 

memberikan contoh kepada anak didiknya setelah menjadi seorang pelatih. 

 Oleh sebab itu maka peneliti ingin meneliti tentang;  

“TINGKAT KECAKAPAN PUKULAN  BACKHAND OVERHEAD  LOB  

MAHASISWA IKK BULUTANGKIS I PKLO FIK UNNES 2012” 
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Adapun alasan pemilihan judul adalah : 

1. Pukulan Backhand Overhead Lob merupakan suatu pukulan dalam permainan 

bulutangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan shuttlecock 

setinggi mungkin mengarah jauh kebelakang garis lapangan lawan, dan 

merupakan salah satu teknik pukulan yang harus dikuasai oleh pemain 

bulutangkis. 

2. Kecakapan pukulan Backhand Overhead Lob pada setiap mahasiswa yang 

mengambil mata kuliah Ilmu Kepelatihan Bulutangkis kemampuanya belum 

terukur.  

3. Belum ada penelitian tentang kecakapan pukulan Backhand Overhead Lob 

pada mahasiswa Ilmu Kepelatihan Khusus Bulutangkis I Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang Tahun 2012 . 

 

1.2 Permasalahan 

Suatu penelitian tidak mungkin lepas dari yang namanya permasalahan 

sebab permasalahan merupakan sesuatu yang akan di teliti, dianalisis, dan 

dipecahkan. Dari uraian tersebut maka dapat diajukan suatu permasalahan 

peneliti yaitu: “ Seberapa tingkat kecakapan pukulan Backhand Overhead Lob 

Mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihaan Olahraga 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2012 ?”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kecakapan pukulan 

Backhand Overhead Lob pada Mahasiswa Ilmu Kepelatihan Khusus Bulutangkis 

I  tahun 2012. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penilitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berupa :   

1.4.1  Manfaat teoritis : 

    Ikut berpartisipasi dalam mengembangkan perbulutangkisan 

 Indonesia melalui Penelitian Karya Ilmiah. 

1.4.2 Manfaat secara praktis : 

   Dapat memberikan informasi kepada mahasiswa Ilmu Kepelatihan 

 Khusus Bulutangkis I tentang tingkat kemampuan mereka  melakukan  

 pukulan Backhand Overhead Lob. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

  Agar tidak ada kekeliruan persepsi dalam memahami arti judul 

maka perluada penjelasan dalam bentuk penegasan istilah sebagai berikut: 

1.5.1 Tingkat 

  Tingkat dalah tinggi rendahnya martabat, kedudukan, jabatan, dsb 

(Kamus besar bahasa Indonesia 2005, 980) dalam penelitian ini yang 

dimaksud tingkat adalah tinggi rendah atau baik buruknya penguasaan 

teknik pukulan Backhand Overhead Lob.  
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1.5.2 Kecakapan  

  Kecakapan adalah Kemampuan atau kemahiran ( Kamus besar 

bahasa Indonesia 2005. 187) 

1.5.3 Pukulan Backhand Overhead Lob 

  Pukulan pengembalian tinggi jauh ke belakang lapangan lawan 

yang dilakukan dari sisi tubuh yang tidak dominan pada saat Shuttlecock 

berada diatas ketinggian kepala. 

1.5.4 Mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan PKLO FIK UNNES 

  Yang dimaksud dengan Mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan 

PKLO FIK UNNES adalah mahasiswa yang pada saat ini mengambil mata 

kuliah Ilmu Kepelatihan Khusus Bulutangkis I pada jurusan Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang Tahun 2012. 

 

1.6 Pemecahan Masalah 

 Arti penting dari pukulan Backhand Overhead Lob adalah Pukulan ini  

memberikan kita sedikit waktu untuk siap kembali saat kita tertekan oleh musuh, 

dan menekan musuh untuk mengambil bola di daerah bidang lapanganya.  

 Ciri yang paling penting dari pukulan Backhand Overhead Lob adalah laju 

Shuttlecock yang melambung tinggi sampai belakang bidang permainan lawan 

(Backboundary) agar bola tidak dapat di potong oleh lawan. Pukulan Backhand 

Overhead Lob sangat membutuhkan akurasi pukulan yang sangat tinggi karena 

saat posisi memukul pandangan mata kita tidak menghadap ke lapangan lawan. 
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Pukulan ini juga memerlukan koordinasi gerak kaki dan tangan yang baik. 

Semakin tinggi dan panjang pukulan Backhand Overhead Lob maka waktu yang 

kita dapat untuk kembali keposisi siap semakin lama, artinya semakin tinggi pula 

nilainya. 

 Pukulan ini dapat disimpulkan bahwa pukilan Backhand Overhead Lob 

merupakan salah satu pukulan bertahan yang dapat membantu kita saat tertekan 

atau dalam keadaan Out Position. 

 Pukulan Backhand Overhead Lob merupakan pukulan yang mengarahkan 

Shuttlecock di daerah belakang lawan, untuk melakukan pemain dapat 

menggunakan pegangan Handshake grip .karena jenis pegangan ini 

memungkinkan anda untuk memukul bola dari sisi yang tidak dominan  tanpa 

mengubah grip, selain itu dapat menambah dukungan dan efek pengungkit untuk 

semua pukuulan Backhand anda. Ini sebenarnya merupakan perubahan tekanan 

jari yang dilakukan  dengan melemaskan pegelangan anda pada raket dan 

kemudian melakukan pegangan baru (Tony Grice,2004 : 44). 

 Selain itu gerakan langkah kaki memiliki peranan yang sangat penting 

dalam permainan bulutangkis,dengan tujuan agar atlit bergerak efisien kesegala 

penjuru lapangan. Prinsip dasar Footwork bagi pemain yang menggunakan 

pegangan kanan  adalah kaki kanan selalu berada di awal dan akhir gerakan 

(Herman Subardjah : 2000:27) Pukukan Backhand Overhead Lob. Dilakukan di 

daerah belakang sebelah kiri pemain untuk melakukanya pemain pemain harus 

melangkahkan kaki kanan dahulu ke belakang. 
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 Pemain harus memposisikan Shuttlecock di atas depan sebelum memukul, 

dengan posisi ini pemain akan mudah mengarahkan bola ke daerah yang 

diinginkan. Setelah mencapai posisi ini kaki kanan yang awalnya ada di belakang 

menjadi awalan gerakan memukul.  

 Setelah pemain melakukan Pukulan Backhand Overhead Lob Putarlah tubuh 

hingga menghadap ke net lakukan langkah Footwork ke tengan lapangan dimulai 

dari kanan terlebih dahulu. Pada  saat itu pemain diharapkan dapat kembali 

keposisi siap di tengah lapangan dengan cepat mengingat pukulan yang dilakukan 

adalah jenis pukulan bertahan dengan karakteristik pukulan yang kurang bisa 

menekan lawan sehingga memungkinkan musuh dapat melakukan pukulan 

serangan berikutnya.untuk itu diperlukan kelincahan footwork yang baik, 

   Peranan yang utama dalam pukulan Backhand Overhead Lob. Adalah 

gerakan pergelangan tangan yang mencambuk secara maksimal sehingga 

menghasilkan pukulan yang jauh sampai ke daerah bagian belakang lapangan  

 Hasil pukulan Backhand Overhead Lob. Juga dipengaruhi saat perkenaan 

raket dengan Shuttlecock. Apabila perkenaan raket dengan shuttlecock berada di 

bawah maka hasil pukulan akan datar Drive, maka perkenaan yang benar adalah 

Shuttlecock berada di atas raket sehingga bola akan terbang tinggi dan jauh 

sampai daerah belakang lapangan lawan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sejarah Bulutangkis 

Sebenarnya permainan bulutangkis tidak dapat dipastikan kapan dan 

dimana permainan itu dimulai dimainkan di dunia ini. Hal ini dapat diketahui 

yaitu adanya lukisan dari abad ke-17, bahwa permainan itu sudah dimainkan di 

Eropa (Tohar, 1992:3). Bulutangkis sudah dikenal sejak abad ke-12 di England. 

Juga ada bukti bahwa pada abad ke-17 di Polandia permainan ini dikenal dengan 

nama “Battledore dan Shuttlecock”. Di sebut Battledore karena pemukulan 

dengan pemukul kayu yang dikenali dengan nama Bat atau “Battledore”. 

Bulutangkis sudah dimainkan di Eropa antara abad ke-11 dan ke-14, cara 

permainannya adalah pemain diharuskan untuk menjaga bola agar tetap 

dimainkan selama mungkin (James Poole, 2004:2) 

Battledore dan shuttlecock dimainkan diruangan besar yang disebut 

dengan Badminton House di Gloucesterhire, England selama tahun 1980-an. 

Nama Badminton diambil dari nama kota Badminton tempat kediaman Duke of 

Beafort. Nama bulutangkis menggantikan Battledore dan shuttlecock untuk 

Indonesia karena bola yang dipukul dibuat dari rangkaian bulu itik berwarna putih 

dan cara memukulnya dengan ditangkis atau dikembalikan (James Poole, 2004:2). 

Saat ini, permainan bulutangkis didukung oleh  Internasional Badmibton 

Federation (IBF) dan pada tahun 2006 nama IBF berubah menjadi BWF 

(Badminton World Federation). Sembilan negara anggota mendirikan IBF pada 

tahun 1993 telah berkembang dengan negara sebanyak 120 negara yang tersebar 

9 
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luas (James Poole, 2004:2). Kejuaraan yang didukung oleh IBF adalah kejuaraan 

dunia bulutangkis beregu putra untuk Thomas Cup, kejuaraan dunia beregu putri 

untuk Uber Cup, kejuaraan dunia perorangan kejuaraan dunia ganda campuran 

untuk Sudirman Cup, dan Grand Prix.  

Bulutangkis adalah olahraga yang dimainkan oleh dua orang dalam 

permainan tunggal dan empat orang dalam permainan ganda, pada sebuah 

lapangan yang dibagi dua dengan membentangkan net di tengahnya. Permainan 

bulutangkis menggunakan raket sebagai pemukul bola, dan bola dibuat dari 

rangkaian bulu beratnya antara 75 sampai 85 grain. Cara bermain bulutangkis 

adalah melewatkan Shuttlecock diatas net agar dapat jatuh menyentuh lantai 

lapangan lawan dan untuk mencegah usaha yang sama dari lawan.  

Perlengkapan permainan bulutangkis adalah : 1) Lapangan yang rata 

dengan ukuran panjang 13,40 meter atau 44 feet dan lebar 6,10 meter atau 20 feet 

(Tohar, 1992:27). 2) Net atau jaring direntangkan ditengah-tengah lapangan 

sebagai batas pembagi dua lapangan.Tinggi net yang ada ditengah 1,524 meter 

atau 5 feet. Tinggi net dekat tiang net atau dipinggir 1,55 meter atau 5 feet, 1 inchi 

(Tohar, 1992:27). 3) Raket digunakan sebagi pemukul bola. Panjang raket sekitar 

26 inchi bertnya antara 3 ¾ sampai 5 ½ ons (James Poole, 2004:6). 4) Shuttlecock 

adalah bola yang dipergunaan dalam permainan. Dibuat dari rangkain bulu 

beratnya antara 73 sampai 85 grain. Pada umumnya berat Shuttlecock yang 

digunakan adalah 76 grain (1 grain = 0,0648 gram) (James Poole, 2004:4). 

Peraturan permainannya pertama kali ditegaskan pada tahun 1877. Di 

perbarui tahun 1887, dan diperbarui lagi tahun 1890. Tahun 1901 bentuk dan 
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ukuran lapangan seperti yang berlaku sekarang mulai dipakai. Kejuaraan All 

England pertama kali diadakan pada tahun 1897. Keberhasilan penyelenggaraan 

kejuaraan ini merupakan perangsang tersebarnya permainan bulutangkis seluruh 

dunia. Persatuan Bulutangkis Irlandia didirikan tahun 1889 dan mengadakan 

kejuaraan yang pertama tahun 1902 dan 1903 mengadakan pertandingan 

internasional yang pertama antara Inggris dan Irlandia. Di Skotlandia olahraga 

Bulutangkis pertama kali dimainkan di Aberdeen tahun 1907 dan tahun 1911 

dibentuk persatuan olahraga bulutangkis di Skotlandia. The Badminton Gazette 

merupakan jurnal resmi dari perkumpulan bulutangkis Inggris, diterbitkan 

pertama kali tahun 1907 (James Poole, 2004:4) 

Turnamen-turnamen pertama ini sangat berperan untuk memperkenalkan 

olahraga ini ke negara-negara lain. Tahun 1925 dan 1930 sebuah tim dari Inggris 

mengadakan tour perkenalan ke Kanada, dan dengan demikian mereka 

menyebarkan bibit bulutangkis di Amerika dan Kanada. Perkumpulan 

Bulutangkis Kanada didirikan pertama kali tahun 1931 dan perkumpulan 

Bulutangkis Amerika Serikat didirikan pada tahun 1936. IBF (Internasional 

Badminton Federation) didirikan tahun 1934 dan diusulkan agar membantu 

digalakkannya permainan bulutangkis sebagai permainan Internasional. Untuk itu 

Sir George Thomas, seorang pemain Inggris dan pemegang administrasi 

perkumpulan bulutangkis Inggris yang berpengaruh menyumbangkan piala yang 

kemudian disebut sebagai Thomas Cup untuk diperebutkan angoota-anggota IBF 

(James Poole,2004:5) 
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Perkembangan permainan ini terheti pada Perang Dunia II (1939-1945) 

dan pada tahun 1948 pertandingan pertama untuk memperebutkan piala      

Thomas Cup diikuti oleh 10 negara. Indonesia berhasil merebut piala Thomas ini 

pertama kali tahun 1958, dipertahankan tahun 1961 dan pada tahun-tahun 

berikutnya Indonesia menjadi raja pada perebutan piala Thomas ini sampai China 

bisa mematahkan supremasi Indonesia atas piala Thomas pada tahun 1980-an 

(James Poole, 2004:5) 

Tahun 1950 Mrs. H.S Uber yang disebut sebagai pemain ganda terbaik 

dunia sudah saatnya pemain putri ikut ambil dalam pertandingan Internasional.   

Ia menyumbangkan sebuah piala yang akan diperebutkan oleh pemain putri untuk 

tingkat dunia. Pada tahun 1957 untuk pertama kalinya piala tersebut diperebutkan 

oleh para pemain putri dan terkenal dengan nama piala Uber, diperebutkan untuk 

3 tahun sekali (James Poole, 2004:5) 

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

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

Bulutangkis pada era 20 sebelum dominasi negara-negara tersebut dipatahkan 

oleh negara-negara Asia Timur seperti China dan Korea (James Poole, 2004:5) 

 

2.2 Teknik Dasar Bulutangkis 

Unsur kelengkapan seorang pemain bulutangkis yang baik dan berprestasi 

dituntut untuk memahami dan menguasai salah satu komponen dasar yaitu teknik 

dasar  bulutangkis. Teknik dasar bulutangkis adalah penguasaan pokok yang harus 
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dipahami dan dikuasai oleh setiap pemain dalam  melakukan kegiatan bulutangkis 

(Tohar, 1992:34). 

Teknik dasar bulutangkis merupakan suatu keterampilan khusus yang 

harus dikuasai oleh seorang pemain bulutangkis dengan tujuan untuk dapat 

mengembalikan bola dengan cara sebaik-baiknya. Penguasaan teknik dasar 

bulutangkis mencakup beberapa hal sebagai berikut: 1) Pegangan raket, menurut 

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

a.Pegangan geblok kasur atua pegangan Amerika; b.Pegangan kampak atau 

pegangan Inggris. c. Pegangan gabungan atau pegangan berjabat tangan. 

d.Pegangan Backhand). 2. Gerakan pergelangan tangan. 3.Gerakan melangkah 

kaki atau footwork.  4. Pemusatan pikiran. 

 

2.3 Teknik Pukulan Bulutangkis 

 Teknik pukulan adalah cara-cara melakukan pukulan pada bulutangkis 

dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan (Tohar, 

1992:40). Dan teknik-teknik pukulan ini, akan diuraikan macam-macam pukulan 

dalam bulutangkis yaitu : 1). Pukulan service macam-macam pukulan service 

dalam bulutangkis antara lain; a. service pendek (short service), b) service 

panjang (long service), c) service drive (drive service), dan d) service cambuk 

(flick service). 2. Pukulan dropshort. 3. Pukulan smash  4. Pukulan drive  

5.Pukulan lob. 

          Pukulan lob adalah suatu pukulan dalam permainan bulutangkis yang 

dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin 
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mengarah jauh kebelakang garis lapangan (Tohar, 1992:47). Cara melakukan 

pukulan lob dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu: 1) Forehand overhead lob, 2) 

Backhand overhead Lob, 4) Forehand Underhand Lob, dan 4) Backhand 

underhead lob (Tony grice 2007:60). 

 

2.4 Analisis Pukulan Backhand Overhead Lob. 

2.4.1. Pegangan raket pada Pukulan Backhand Overhead Lob. 

 Pukulan Backhand Overhead Lob merupakan pukulan yang mengarahkan 

Shuttlecock di daerah belakang lawan, untuk melakukan pemain dapat 

menggunakan pegangan Handshake grip .karena jenis pegangan ini 

memungkinkan anda untuk memukul bola dari sisi yang tidak dominan  tanpa 

mengubah grip, selain itu dapat menambah dukungan dan efek pengungkit untuk 

semua pukuulan backhand anda. Ini sebenarnya merupakan perubahan tekanan 

jari yang dilakukan  dengan melemaskan pegelangan anda pada raket dan 

kemudian melakukan pegangan baru (Tony Grice,2004 : 44). 

 
Gambar 2.1 

Cara memegang Raket Handshake grip pada pukulan Backhand Overhead Lob. 

Sumber: ( Tohar, 1992:36 ) 
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 2.4.2. Langkah kaki pada pukulan  Backhand Overhead Lob. 

  Gerakan langkah kaki memiliki peranan yang sangat penting dalam 

permainan bulutangkis,dengan tujuan agar atlet bergerak efisien kesegala penjuru 

lapangan. Prinsip dasar Footwork bagi pemain yang menggunakan pegangan 

kanan  adalah kaiki kanan selalu derada di awal dan akhir gerakan (Herman 

Subardjah : 2000:27) Pukukan Backhand Overhead Lob. Dilakukan di daerah 

belakang sebelah kiri pemain untuk melakukanya pemain pemain harus 

melangkahkan kaki kanan dahulu ke belakang. 

 Untuk melakukan langkah pada pukulan Backhand Overhead Lob pertama 

putarlah kaki kanan anda, lalu lakukan langkah panjang kearah sudut kiri 

belakang lapangan dengan kaki kiri. Langkah berikutnya langkah panjang yang 

dilakukan dengan kaki kanan, yang menempatkan pada posisi anda untuk 

memukul Backhand Overhead Lob lakukan beberapa langkah dengan kaki kanan 

dan kiri untuk mendapatkan posisi yang tepat untuk memukul Shuttlecock. 

Langkah terahir harus selalu dilakukan dengan kaki kanan dan ibu jari kaki 

menunjuk kearah  sudut kanan belakang dari lapangan , berat badan anda 

berpindah secara total ke kaki kanan saat pukulan dilakukan punggung anda akan 

menghadap ke jaring. untuk kembali ke tengah lapangan anda, tarik mundur kaki 

kanan, putar kaki kiri, dan lakukan langkah-langkah pendek menggeser ke tengah 

lapangan Pemain harus memposisikan Shuttlecock di atas depan sebelum 

memukul, dengan posisi ini pemain akan mudah mengarahkan bola ke daerah 

yang diinginkan Setelah mencapai posisi ini kaki kanan yang awalnya ada di 

belakang awalan gerakan memukul.  
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Setelah pemain melakukan Pukulan Backhand Overhead Lob Putarlah tubuh 

hingga menghadap ke net lakukan langkah footwork ke tengan lapangan dimulai 

dari kanan terlebih dahulu. Pada  saat itu pemain diharapkan dapat kembali 

keposisi siap di tengah lapangan dengan cepat untuk mengantisipasi serangan 

berikutnya dari lawan mengingat jenis pukulan ini adalah pukulan bertahan yang 

kurang mampu menekan lawan 

 
 

 

 

 

Gambar 2.2 

Langkah kaki Pukulan Backhand Overhead Lob. 

Sumber;(James poole 2006: 57) 
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2.4.3   Gerakan pergelangan tangan.  

   Peranan yang utama dalam pukulan Backhand Overhead Lob. Adalah 

gerakan pergelangan tangan yang mencambuk secara maksimal sehingga 

menghasilkan pukulan yang jauh sampai ke daerah bagian belakang lapangan  

 Hasil pukulan Backhand Overhead Lob. Juga dipengaruhi saat perkenaan 

raket dengan Shuttlecock. Apabila perkenaan raket dengan Shuttlecock berada di 

bawah maka hasil pukulan akan datar Drive , maka perkenan yang benar adalah 

Shuttlecock berada di atas raket sehingga bola akan terbang tinggi dan jauh 

sampai daerah belakang lapangan lawan.  

 
Gambar 2.3 

Rangkaian gerakan Pergelangan tangan Pukulan Backhand Overhead Lob 

Sumber: ( Tony Grice, 2004: 88 ) 
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2.4.4  Penerbangan Shuttlecock 

 Hasil pukulan yang di peroleh dari pukulan Backhand Overhead Lob adalah  

Shuttlecock  terbang tinggi panjang dan jatuh di daerah belakang lapangan lawan, 

Keuntungan melakukan pukulan Backhand Overhead Lob.adalah kita memiliki 

waktu sesaat untuk memperbaiki posisi kita setelah terserang oleh lawan.  

 Kekurangan menggunakan pukulan ini adalah laju Shuttlecock yang tidak 

terlalu cepat, apabila lawan dapat mengusai lapangan dengan baik maka 

Shuttlecock akan dapat mudah dipotong oleh lawan,  

 
Gambar 2.4 

Penerbangan Shuttlecock  Pukulan Backhand Overhead Lob. 

Sumber: (James poole,2006: 75) 

 

 

2.4.5 Daerah sasaran pukulan Backhand Overhead Lob.  

  Daerah sasaran pukulan Backhand Overhead Lob. Adalah bagian belakang 

lapangan lawan (Backboundary). Keuntungan dari pukulan ini adalah dapat 

menguras tenaga lawan dan dapat memposisikan lawan berada di belakang 

sehingga lapangan wilayah depan lawan akan kosong sehingga pukulan 
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selanjutnya dapat diarahkan ke bagian depan wilayah lapangan lawan, dengan 

demikian lawan akan kesulitan untuk mengambil bola, kalaupun lawan mampu 

mengambil bola maka pukulanyapun akan tidak maksimal sehingga akan 

memudahkan kita untuk memberikan serangan berikutnya. namun sebaliknya 

apabila pukulan kita tidak sempurna sampai daerah Backboundary lawan maka 

lawanpun akan sangat mudah memotong pukulan Lob kita 

 
 

Gambar 2.5 

Daerah Sasaran Pukulan Lob 

Sumber : ( B.L Johnson and J.K Nelson ,1974: 51) 

 

 

2.4.6  Gerak Lanjutan pada Pukulan Backhand Overhead Lob. 

 Setelah pemain melakukan Pukulan Backhand Overhead Lob Putarlah 

tubuh hingga menghadap ke net lakukan langkah Footwork ke tengan lapangan 

dimulai dari kanan terlebih dahulu. Pada  saat itu pemain diharapkan dapat 

kembali keposisi siap di tengah lapangan dengan cepat mengingat pukulan yang 

dilakukan adalah jenis pukulan bertahan dengan karakteristik pukulan yang 
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kurang bisa menekan lawan sehingga memungkinkan musuh dapat melakukan 

pukulan serangan berikutnya untuk itu diperluka kelincahan Footwork yang baik.  

 

2.5   Karakteristik mahasiswa IKK  Bulutangkis I PKLO FIK UNNES 2012.  

 Ilmu kepelatihan khusus adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus 

ditempuh bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, tujuan dari 

mata kuliah ini adalah memberikan Ilmu Kepelatihan Sesuai dengan  pilihan 

mahasiswanya untuk memilih olahraga apa yang ditekuni dan di kuasai, sebab 

tidak mungkin ada seseorang yang menguasai semua cabang Olahraga. Olahraga 

yang dikuasai itulah yang dianjurkan kepada para Mahasiswa untuk di pilih dan 

ditekuni , tidak hanya bisa melakukanya tapi juga diharapkan mampu melatih 

dengan cara –cara yang benar. Untuk menunjang keberhasilanya Mahasiswa pun 

harus menpunyai kesiapan-kesiapan; 

2.5.1 Secara Fisik  

 Mahasiswa dituntut mempunyai tingkat kesegaran jasmani yang 

baik,sehingga dapat melaksnakan kegiatan yang harus dilakukan dengan baik dan 

tanpa mengalami kelelahan berarti serta masih mampu melakukan kegiatan 

selanjutnya. Dengan kata lain mahasiswa IKK Bulutangkis I tahun 2012 telah 

mencapai Puncak Perubahan fisik, karena pada usia- usia ini adalah usia dimana 

seseorang mencapai  titik puncak perkembangan setelah melewati masa- masa 

remaja menengah. Perubahan seksual terjadi pada tahapan ini seiring dengan 

perkembangan karakteristik seksual primer dan sekunder. Karakteristik seksual 

berupa pertumbuhan fisik dan hormonal. Ada 4 fokus utama perubahan fisik : a) 
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Peningkatan kecepatan pembluh darah dalam tulang dan otot dipengaruhi oleh 

perkembangan hormon paratiroid yang menghasilkan kalsitonin yang merangsang 

percepatan penyerapan kalsium dalam darah dan percepatan suplainya ke tulang 

dan otot, b) Perubahan spesifik seks, seperti bau keringat Seiring dengan sekresi 

hormon adrenal yang merangsang pertumbuhan rambut pada aksila, maka hormon 

androgen tersebut juga menstimulasi kelenjar apokrin berlebih dan hal ini mulai 

muncul istilah bau badan, c) Perubahan distribusi otot dan lemak Peningkatan 

metabolisme tubuh berdampak pada kecepatan pertumbuhan lemak dan otot. 

Menurut penelitian pada tahapan ini terjadi deposit atau penumpukan lemak yang 

terjadi pada perempuan dan peningkatan massa otot pada laki-laki (4x lebih cepat 

dari pada wanita), d) Perkembangan alat reproduksi dan karakteristik seks 

sekunder Hal ini merupakan pengaruh dari hormon estrogen/progesteron dan 

testosteron pada pria. 

 Tidak ditemukan perbedaan perkembangan saraf pada anak usia remaja 

menengah, meskipun perubahan itu hanyalah proses kantuk dan tidur. Pada usia 

remaja menegah dapat dilihat tidak terjadi perubahan siklus tidur pada malam 

hari, namun proses kantuk terjadi lebih tinggi pada fase ini pada siang hari. Orang  

terkadang memandang anak tersebut malas-malasan. 

 Menurut perkembangan diatas maka perkembangan secara fisik sangat 

mempengaruhi tingkat perkembangan motorik Seseorang yang akan dewasa, hal 

tersebutlah yang  dapat sangat menunjang seorang anak dapat berprestasi dalam 

suatu bidang olahraga khususnya Bulutangkis  
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Apabila pada usia tersebut seseorang melakukan latihan Olahraga secara rutin dan 

mendapatkan arahan dari seseorang, maka dapat dimungkinkan anak tersebut akan 

dengan cepat mampu mencapai prestasi yang maksimal. 

2.5.2 Secara Mental  

Masalah perkembangan psikososial pada remaja menengah adalah 

kebimbangan dan kurang mampunya menentukan pekerjaan karena belum adanya 

pengalaman.  Pada masa ini Pencarian identitas diri merupakan tugas utama 

remaja menengah.  Hal ini juga dapat berpengaruh dalam mental bertanding bagi 

anak, dimana ketenangan dan kesiapan mental menjadi kunci utama dalam 

kesuksesan dalam suatu pertandingan, 

 Pada usia ini teman pergaulan akan lebih mendapat perhatian 

dibandingkan dengan keluarga. Remaja menengah laki-laki umumnya menurut 

penelitian tujuan perkembangannya adalah memperoleh penerimaan dan 

kebebasan dalam berekspresi. Sedangkan wanita tujuan perkembangannya adalah 

menumbuhkan kemampuan intrapersonal dan cinta. Sehingga kesetiaan, 

keterlibatan, dan keakraban lebih penting bagi perempuan daripada laki-laki. 

Dalam Olahraga hal ini dapat mendukung mental anak saat betanding. 

 Perkembangan psikologi Pada usia ini lebih ke arah kematangan jadi tidak 

perlu banyak latihan untuk dapat melakukan aktifitas gerak yang di sukainya. 

Banyak sekali pada usia tersebut berprestasi dalam  cabang olahraga jika ada 

bimbingan dari seseorang. 

 Mahasiswa haruslah bisa mengembangkan kemampuan menyelesaikan 

masalah dengan menggunakan pemikiran yang masuk akal (logis). Bila 
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dihadapkan dengan masalah maka tolak ukur remaja adalah dari penyebabnya dan 

memiliki banyak solusi, sehingga dalam kelompok remaja menengah apabila 

terjadi kesalahan mereka masih saling melemparkan masalah dan saling tuduh. 

 Perbedaan anak-anak dengan remaja menengah adalah pada tolak 

ukurnya. Tolak ukur anak-anak adalah ”apa itu” sedangkan tolak ukur remaja 

menengah adalah ”kenapa bisa seperti itu”. Perkembangan kognitif membantu 

remaja menengah untuk mencari identitas. Kemampuan untuk berpikir logis 

tentang perlaku ini, akibatnya akan mendorong remaja menengah untuk 

mengembangkan pemikiran dan cara personal dalam mengekspresikan identitas 

seksual. 

 Pada perkembangan kognitif anak usia ini mereka cederung  ingin merasa 

lebih tahu, jadi pada masa ini akan lebih mudah menangkap materi, atau suatu 

pembelajaran apapun yang merasa dia ingin tahu, dan ingin mempraktikannya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

 Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

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

dalam penelitian adalah metode penelitian. Baik buruknya penelitian atau 

berbobot tidaknya suatu penelitian tergantung pada metodologinya, maka 

diharapkan dalam metodologi harus tepat dan mengarah pada tujuan yang 

diharapakan. Dalam memilih metodologi yang digunakan, diperlukan ketelitian 

sehingga nantinya akan diperoleh hasil yang sesuai dengan hasil tujuan yang 

diharapkan tersebut. 

 Sebelum memulai dengan masalah penentuan objek penelitian, ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh 

supaya tidak terjadi kesalahan dalam penelitian. Untuk mengurangi dan 

menghindari keslahan yang mungkin terjadi, perlu diadakan pemisahan tentang 

langkah umtuk menentukan objek penelitian.  

  Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode 

survey dengan teknik tes dan  pengukuran. Survey adalah cara pengumpulan data 

dari jumlah unit individu dalam waktu (jangka waktu) yang bersamaan (Winarno 

Surakhmad dalam Suharsimi Arikunto, 1998 : 92) Tes dan pengukuran  itu 

dilakukan  terhadap Tingkat kecakapan pukulan Backhand Overhead Lob  pada 

mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES Tahun 2012. 

Adapun metode  dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 

24 
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3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian 

merupakan penelitian populasi (Suharsimi Arikunto, 2006 : 130). Dari pengertian 

tersebut maka yang disebut populasi dalam penelitian ini adalah  semua 

mahasiswa IKK Bulutangkis PKLO FIK UNNES tahun 2012 yang berjumlah 13 

orang. Adapun sifat-sifat yang sama dari populasi adalah; 1) Populasi berjenis 

kelamin sama yaitu Laki-laki. 2) Usia mereka antara 18-22 tahun. 3) Mengambil 

mata kuliah IKK Bulutangkis dan dilatih oleh pelatih yang sama. Dengan 

demikian populasi yang dimaksud sudah memenuhi syarat sebagai populasi. 

 

3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian / wakil dari populasi yang di teliti. (Suharsimi 

Arikunto, 2006 : 131). Yang dimaksud sampel dalam penelitian ini adalah 

individu yang memiliki sifat sama untuk diselidiki dan dapat mewakili populasi. 

Penelitian ini tidaklah meneliti semua individu dalam populasi karena salah satu 

mahasiswa IKK tidak aktif. Sampel menurut Suharsimi Arikunto (1998:117), 

adalah wakil populasi yang diteliti. Jika hanya akan meneliti sebagian dari 

populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sedangkan menurut 

Sutrisno Hadi (2004:182), menyatakan bahwa sampel adalah penduduk yang 

jumlahnya kurang dari jumlah populasi. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu 

penentuan sampel dengan tujuan tertentu didasarkan atas ciri-ciri sampel yang 
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 mempunyai sangkut paut yang erat dengan sifat populasi. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa putra peserta IKK Bulutangkis I 

Jurusan PKLO FIK UNNES Tahun 2012 berjumlah 12 mahasiswa dengan 

memiliki kesamaan antara lain berjenis kelamin laki-laki, telah mendapatkan mata 

kuliah Bulutangkis dan umur yang hampir sama, dan aktif dalam perkuliahan 

IKK.  

3.3 Variabel Penelitian 

Yang dimaksud variabel adalah obyek penelitian yang bervariasi. 

(Suharsimi Arikunto, 2006 : 118) variabel ada 2 macam, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel terikat yakni 

Kecakapan pukulan Backhand Overhead Lob mahasiswa IKK Bulutangkis PKLO 

FIK UNNES Tahun 2012. 

 

3.4 Rancangan Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode survey dengan teknik tes dan pengukuran. Menurut 

Suharsimi Arikunto survey merupakan bagian dari studi diskriptif dengan tujuan 

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

dengan cara perbandingan standar yang ditentukan (1996 : 90). Kaitannya dengan 

metode pengumpulan data dalam penelitian ini, tes dan pengukuran yang 

dimaksud adalah untuk mengetahui tingkat tingkat kecakapan pukulan Backhand 

Overhead Lob mahasiswa IKK Bulutangkis PKLO FIK UNNES 2012. 

Rancangan ini di dasarkan pada jenis pendekatan teknik samplingnya. 

Penelitian ini termasuk jenis pendekatan populasi dan ditinjau dari pendekatan 
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menurut timbulnya variabel maka jenis pendekatan ini adalah pendekatan non 

eksperimen. Bila ditinjau dari jenis pendekatan menurut pola-pola atau sifat 

penelitian non eksperimen maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. 

Kemudian bila di tinjau dari jenis pendekatan menurut model penyebabnya maka 

penelitian ini termasuk “One-shoot” model, artinya model satu kali tembak, yaitu 

model pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data pada “suatu 

saat” (Suharsimi Arikunto, 2006 : 82-83). 

Desain penelitian yang digunakan adalah “Desain One-Shoot Case Study”, 

Adapun desain yang dimaksud digambarkan seperti berikut : 

 

 

 

 

 

   Sampel      Tes Kecakapan Backhand Overhead Lob      Hasil 

 

 

Gambar 3.1 

Desain penelitian “One-Shoot Case Study” 

Sumber:  (Suharsimi Arikunto, 2002 : 76) 

 

 

3.5  Teknik Pengupulan Data 

Dalam penelitian ini data yang akan di ungkap adalah kemampuan 

pukulan Backhand Overhead Lob mahasiswa IKK Bulutangkis I PKLO FIK 

UNNES 2012. .Untuk mengukur kemampuan Pukulan Backhand Overhead Lob 

ini digunakan alat tes pukulan Lob Poole Forehand and Backhand Clear Tes 

 Adapun teknik pengambilan data dilakukan sebagai berikut : 



28 

 

 

 

3.5.1  Sampel disiapkan Fisiknya dengan melakukan warming up untuk 

 mengikuti pengukuran kemampuan tes. 

3.5.2 Sampel diberi pengarahan dan kesempatan pada Teste untuk berlatih. 

3.5.3 Pelaksanaan pengambilan data seperti yang di jelaskan pada cara 

 pelaksanaan tes Backhand Overhead Lob. 

3.6 Instrumen Penelitian  

 Dalam pelaksanaan penelitian ini, menggunakan  metode tes keterampilan 

Backhand Lob dari: B.L Johnson and J.K Nelson ,(1974: 51) dengan nilai 

Validitas : 5,6 dan nilai Reliabilitas 7,8.  Jadi metode yang sudah ada di jadikan 

sebagai bahan dalam pengambilan tes keterampilan pukulan  Backhand Overhead 

Lob yang mengacu pada penelitian tersebut. Adapun instrumen tes adalah sebagai 

berikut : 

 
 

Gambar 3.2 

Alat Tes dan Daerah Sasaran Pukulan Lob Poole Forehand and Backhand 

Clear tes 

Sumber : ( B.L Johnson and J.K Nelson ,1974: 51) 

 

 

3.6.1 Alat-alat  yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
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 Untuk mencapai hasil yang baik dalam pengambilan data, maka 

diperlukan alat-alat dan perlengkapan sebagai penunjang, dalam penelitan ini 

menggunakan alat-alat dan perlengkapan sebagai berikut; 1) Raket ,  2) 

Shuttlecock, 3) Meteran, 4) Net, 5)Alat tulis. 

3.6.2  Pelaksanaan Pengambilan data. 

 Pelaksanaan pukulan Backhand Overhead Lob ini dilakukan sebanyak 12  

kali pukulan diambil10 pukulan terbaik. Pada saat pengumpan melakukan pukulan 

Lob testee bersiap melakukan pukulan Backhand Overhead Lob penuh dengan 

ketentuan Shuttlecock melayang melewati ¾ lapangan, jika tidak melewati maka 

pukulan harus diulang. Testee melakukan Backhand Overhead Lob dengan 

menempatkan Shuttlecock pada bidang yang telah ditentukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

3.6.2.1 Sasaran pukulan Backhand Overhead Lob adalah bagian belakang 

 lapangan lawan (Backboundary) 

3.6.2.2 Posisi testee berada di tengah Backboundary lapangan , 

3.6.2.3 Testee mendapatkan umpan dan menyambut umpan tersebut dengan 

pukulan Backhand Overhead Lob, dan dilakukan sebanyak 12 kali 

kemudian diambil 10 pukulan terbaik. bola dibiarkan dan diulang ketika 

umpan tidak sampai ¾ lapangan,  

3.6.2.4 Pukulan dinyatakan baik dan mendapatkan nilai apabila Shuttlecock 

 masuk ke bidang sasaran. 
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3.6.3 Penilaian  

Dari 10 pukulan terbaik itu maka didapatkan skor hasil pukulan yang masuk 

pada bidang sasaran. Setelah testee melakukan maka hasil Backhand Overhead 

Lob yang dihitung berapa poin yang di dapat. Jika shuttlecock jatuh di luar 

lapangan maka di beri nilai 0. Nilai akhir adalah antara 22-40 (Baik), 11-21 

(Sedang), 0-10 (Rendah). Untuk kriteria penilaian hasil pukulan Backhand 

Overhead Lob dicocokkan  dengan tabel penilaian ( lihat gambar 3.1 dan table di 

bawah ini). 

Tabel.3.1 

Tabel kategori skor pukulan Lob. 

 

 
 

 

Sumber : ( B.L Johnson and J.K Nelson ,1974: 53) 

 

 

3.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi Penelitian. 
 

Dalam penelitian ini telah diusahakan untuk menghindari adanya 

kemungkinan kesalahan selama melakukan penelitian sehubungan dengan 

pengambilan data, maka di bawah ini dikemukakan adanya Variabel yang 
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dikendalikan meliputi beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam melakukan penelitian ini meliputi : Faktor alat, Faktor kesungguhan hati, 

Faktor kemampuan sampel, Faktor pemberian Tes,dan Faktor jumlah Sampel. 

3.7.1 Faktor Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini baik dalam tes, dipersiapkan 

sebaik mungkin sebelum kegiatan dimulai, hal ini untuk menunjang lancarnya 

penelitian. Adapun alat yang digunakan adalah lapangan bulutangkis,Raket, 

bolpoint, shuttlecock,Meteran. 

3.7.2 Faktor Kesungguhan Hati 

Faktor kesungguhan dalam melakukan tes dan latihan dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Untuk menghindari hal tersebut diusahakan agar 

anak coba bersungguh-sungguh dalam melakukan penelitian dan tes. Adapun cara 

yang ditempuh dengan mengawasi, mengontrol, dan memberikan motivasi.  

3.7.3 Faktor Kemampuan Sampel. 

Kemampuan masing-masing anak tidaklah sama dalam menangkap 

penjelasan dan melakukan penelitian dan tes tersebut, sehingga kemungkinan 

melakukan kesalahan masih ada. Untuk itu perlu diberikan penjelasan-penjelasan 

secara keseluruhan sebelum anak melakukan tes tersebut. 

3.7.4 Faktor Pemberian Tes. 

 Materi tes mempunyai peran yang sangat penting dalam usaha mencapai 

tujuan, jelas hal ini akan menimbulkan kebosanan pada sampel. 
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3.7.5 Faktor Jumlah Sampel. 

 Semakin banyak jumlah sempel maka semakin baik hasil tes, dan semakin 

sedikit jumlah sample maka semakin kurang baik hasil tes tersebut. 

 

3.8 Metode Pengolahan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey test, sebab 

menurut Suharsimi Arikunto ( 2002 : 90) bahwa Survey adalah merupakan bagian 

dari studi deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan atau status, 

fenomena (gejala) dan menemukan kesamaan status dengan cara membandingkan 

dengan standar yang sudah ditentukan. 

Bentuk data dalam penelitian ini adalah bentuk angka yaitu data 

kemampuan tes pukula Backhand Overhead Lob. Secara teknik pengukuranya 

hanya satu instrument yaitu hasil kemamapuan pukulan Backhand Overhead  

Lob.Apabila pengukuran selesai maka dilanjutkan dengan tabulasi dan pengolahan 

data. Metode pengolahan data menggunakan analisis statistic deskriptif, dilakukan 

secara manual, sesuai dengan petunjuk buku tes Clear. Analisis statistik deskriptif 

merupakan analisis yang mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek 

yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagai mana adanya , tanpa 

melakukan analisa dan membuat kesimpulan. Untuk pukulan Backhand Overhead 

Lob yang baik adalah bagaimana menciptakan rangkaian gerakan sesuai dengan 

mekanika gerak yang efektif dan efisien dengan di dukung oleh kekuatan otot 

bagian kaki untuk melakukan langkah kemudian bagian perut diteruskan bagian 

lengan dan pergelangan tangan untuk memukul dengan kuat. Dengan kecepatan 
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yang ada, Langkah yang baik untuk menghasilkan posisi yang nyaman untuk 

memukul Shuttlecock. Untuk mendapatkan pukulan yang akurat maka seseorang 

pemain dapat secara efektif melakukan pukulan Backhand Overhead Lob dengan 

koordinasi antara gerak kaki, lengan, dan pergelangan tangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

Penelitian ini dilakukan dengan survey test, sedang permasalahan yang 

diteliti adalah: “ Tingkat Kecakapan Pukulan Backhand Overhead Lob Mahasiswa 

IKK bulutangkis I Tahun 2012. Variabel dalam penelitian ini adalah kemampuan 

pukulan Backhand Overhead lob mahasiswa IKK bulutangkis I Tahun 2012 yang 

diukur alat Tes Pukulan Lob Poole Forehand and Backhand Clear tes  

Tabel di bawah ini menunjukan bahwa setiap sampel diberi kesempatan 

melakukan pukulan Backhand Overhead Lob sebanyak 12 kali, dan hasilnya 

diambil 10 terbaik dari 12 pukulan tersebut. Kemudian dari ke 10 kali pukulan 

tersebut masing masing poin dari tiap pukulan di jumlahkan berapa hasilnya. 

Ternyata hasil tertinggi adalah 35, Dan hasil terendah adalah 25. 

Setelah pengambilan data di lapangan selesai dilakukan maka dilanjutkan 

dengan tabulasi data dan pengolahan data dengan statistik deskriptif. Adapun hasil 

perhitungan seperti terlihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel : 4.1 

Data Tes pukulan Backhand Overhead Lob Mahasiswa IKK Bulutangkis I 

Tahun 2012 

 

 

NO Nama 

Pukulan Backhand Over Head Lob 

Jumlah 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
P

8 
P9 P10 P11 P12 

1 Fajar Setya 

Wicaksana 

3 3 3 3 2 3 3 3 0 1 3 3 29 

2 
Murdiyoko 

3 2 0 0 3 2 3 3 3 3 3 3 28 

3 Tri Cahyo 

Sulistyo 

3 3 2 3 3 3 3 3 0 4 3 3 31 

4 Reza 

Pahlevi 

3 0 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 

5 Rizky Griya 

Putra W 

3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 32 

6 Andi Dian 

Kurniawan 

3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 35 

7 Dani 

Purwadi 

3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

8 
Khubaidilah 

2 3 2 3 2 3 0 2 3 1 3 3 26 

9 Agus 

Setiawan 

3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 

10 Andri 

Permana 

3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 35 

11 Novianto 

Muhamad 

Sholeh 

1 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 25 

12 Muhammad 

Abadi 

2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 30 

Sumber : Analisis data penelitian 
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4.2 Hasil Penelitian 

 

Berdasarkan hasil tes dan pengukuran tingkat kemampuan pukulan 

Backhand Overhead Lob Mahasiswa IKK Bulutangkis I Tahun 2012 di peroleh 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Skor Hasil Pukulan Backhand Overhead Lob 

 

 

 

 

Sumber : ( B.L Johnson and J.K Nelson ,1974: 53) 

 

 

 

Berpedoman dari tabel di atas maka skor tertinggi adalah 40 termasuk 

dalan skor Baik  sementara skor terendah adalah 25  Dan termasuk dalam skor 

Baik. 

Secara lengkap skor tingkat kemampuan pukulan Backhand Overhead 

Lob pada mahasiswa IKK bulutangkis I Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Nilai kemampuan pukulan Backhand Overhead Lob Mahasiswa IKK Bulutangkis 

I tahun 2012 

 

No Nama Skor Kategori 

1 Fajar Setya Wicaksana 
29 Baik 

2 Murdiyoko 
28 Baik 

3 Tri Cahyo Sulistyo 
31 Baik 

4 Reza Pahlevi 
31 Baik 

5 Rizky Griya Putra W 
32 Baik 

6 Andi Dian Kurniawan 
35 Baik 

7 Dani Purwadi 
30 Baik 

8 Khubaidilah 
26 Baik 

9 Agus Setiawan 
31 Baik 

10 Andri Permana 
35 Baik 

11 Novianto Muhamad Sholeh 
25 Baik 

12 Muhammad Abadi 
30 Baik 

Jumlah = ∑ 363  

Sumber : Analisis data Penelitian 
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Data hasil tes dan pengukuran tingkat kemampuan pukulan Backhand Overhead 

Lob pada mahasiswa IKK Bulutangkis I tahun 2012 dapat disajikan pada tabel 

berikut ini:  

Tabel : 4.4 

Distribusi Frekuensi kemampuan Backhand Overhead Lob 

No Skor Frekuensi Presentase 

1 22- 40 12 100 % 

2 11- 21 0 0 % 

3 0- 10 0 0 % 

Total 12 100 % 

Sumber : Analisis data penelitian 

 

Tabel 4.4 diatas menunjukan bahwa tingkat kemampuan pukulan Backhand 

Overhead Lob Mahasiswa IKK bulutangkis I Tahun 2012 yaitu  Semua 

mahasiswa (100 %) mendapatkan skor 22-40. 

Deskripsi darihasil data tes dan pengukuran tingkat kemampuan pukulan 

Backhand Overhead Lob pada mahasiswa IKK Bulutangkis I tahin 2012 dapat 

disajikan pad atabel berikut ini: 

 

Tabel 4.5 

Distribusi kemampuan Pukulan Backhand Overhead Lob 

n mean median modus Std,deviasi minimum maksimum 

12 30 30,5 31  ����� 25 35 

Sumber: Analisis data penelitian 
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Tabel diatas menunjukan bahwa rata rata tingkat kemampuan pukulan 

Backhand overhead Lob mahasiswa IKK Bulutangkis I tahun 2012 sebesar  30 

Yang termasuk dalam kategori Baik  dengan median 30,5 modus 31 standar 

deviasi 12,77  hasil minimal 25 hasil maksimal 35 

Ditinjau dari kemampuan masing masing mahasiswa dalam melakukan tes 

tingkat kemampuan pukulan Backhand Overhead Lob diperoleh hasil seperti 

tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Distribusi kemampuan Backhand Overhead Lob 

 

Rentan skor kriteria frekuensi prosentase 

22- 40 Baik 12 100 % 

11- 21 Sedang 0 0 % 

0- 11 Rendah 0 0 % 

Jumlah 12 100% 

Sumber : Analisis data penelitian 

 

Lebih jelasnya data tentang tingkat kemampuan pukulan Backhand Overhead Lob 

mahasiswa IKK Bulutangkis I tahun 2012 dapat disajikan secara grafis pada 

diagram batang. 

 

 

 

 

 



 

Diagram kemampuan pukulan 

 

Kemampuan Pukulan 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

 

4.3.1  Berdasarkan hasil penghitungan statistik deskriptif yang diperoleh dapat   

 disimpulkan bahwa tingkat kecakapan pukulan 

 mahasiswa IKK Bulutangkis I tahun 2012 termasuk d

4.3.2 Beragamnya kemampuan sampel dalam bermain Bulutangkis pun 

 mempengaruhi hasil penelitian ini.

Faktor utama penyebab mengapa mahasiswa IKK Bulutangkis I tahun 2012 

memiliki tingkat kecakapan pukulan 

beberapa hal sebagai berikut:
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Diagram kemampuan pukulan Backhand Overhead Lob 

 

Kemampuan Pukulan Backhand Overhead Lob 

(Analisis data penelitian) 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1  Berdasarkan hasil penghitungan statistik deskriptif yang diperoleh dapat   

disimpulkan bahwa tingkat kecakapan pukulan Backhand Overhead Lob

mahasiswa IKK Bulutangkis I tahun 2012 termasuk dalam kategori Baik.

4.3.2 Beragamnya kemampuan sampel dalam bermain Bulutangkis pun 

mempengaruhi hasil penelitian ini. 

Faktor utama penyebab mengapa mahasiswa IKK Bulutangkis I tahun 2012 

memiliki tingkat kecakapan pukulan Backhand Overhead Lob Baik dikar

beberapa hal sebagai berikut: 

Sedang Rendah

40 

4.3.1  Berdasarkan hasil penghitungan statistik deskriptif yang diperoleh dapat   

Backhand Overhead Lob 

alam kategori Baik. 

4.3.2 Beragamnya kemampuan sampel dalam bermain Bulutangkis pun 

Faktor utama penyebab mengapa mahasiswa IKK Bulutangkis I tahun 2012 

Baik dikarenakan 
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4.3.3  Skor yang Baik akibat tingginya  nilai yang dicapai ketika pengambilan 

data. Faktor ini dipengaruhi oleh Baiknya teknik pukulan Backhand 

Overhead Lob . 

4.3.4 Banyaknya mahasiswa yang sebelum masuk menjadi mahasiswa UNNES 

sudah memiliki kemampuan bermain bulutangkis yang baik,  dengan kata 

lain input yang baik dalam hal bermain Bulutangkis. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

  

 Berdasarkan perhitungan dan analisis data diperoleh hasil bahwa: 

Kemampuan pukulan Backhand Overhead Lob mahasiswa IKK Bulutangkis tahun 

2012 Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang dari 12 mahasiawa yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini semuanya (100%) dalam kategori baik, hal ini mungkin karena 

tingginya motivasi saat melakukan tes pukulan Backhand Overhead Lob. Oleh 

sebab itu dalam melatih mahasiswanya, hendaknya selalu diberi juga dorongan 

motivasi agar sempel terbiasa sungguh-sungguh dalam bermain Bulutangkis. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pada hasil kesimpulan pada penelitian ini maka dapat 

disarankan kepada: 

5.2.1 Para peneliti Olahraga Bulutangkis mengadakan penelitian yang sama 

 dengan sampel yang berbeda. Sampel bisa di ambil dari siswa sekolah, 

 para pemain klub, atau atlet berprestasi, dan juga pemain puteri. 

5.2.2 Bagi mahasiswa IKK Bulutangkis PKLO  FIK UNNES hendaknya 

 dapat menggunakan pukulan Backhand Overhead Lob saat  tertekan  

 lawan karena pukulan mereka sudah baik. Bagi Pembina dan dosen 
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 pengampu hendaknya menambah frekuensi latihan agar mahasiswa IKK 

 Bulutangkis PKLO FIK UNNES dapat sering berlatih terutama untuk 

 teknik pukulan dalam permainan bulutangkis sehingga kualitas permainan  

 Bulutangkis mahasiswa dapat semakin baik. 
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Lampiran 1 

Usulan pembimbing 
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Lampiran 2 

SK Dosen Pembimbing 
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Lampiran 3 

Permohonan ijin Penelitian 
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Lampiran 4 

 

Petunjuk Pelaksanaan Pukulan Backhand Overhead Lob 

 

A. Tujuan 

Untuk mengukur kemampuan Pukulan Backhand Overhead Lob 

 

B. Alat dan Perlengkapan 

1. 1 (satu) lapangan Bulutangkis 

2. Shuttlecock sebanyak 16 buah 

3. Meteran, kapur dan lakban untuk mengukur dan membuat garis batas skor 

sasaran 

4. Alat tulis dan form pencatat 

 

C. Petugas 

Petugas tes terdiri dari : 1 pengumpan , 1 orang pengawas, 1 orang 

pencatat hasil, dan 1 orang pengambil Shuttlecock. 

 

D. Pelaksanaan 

 

1. Persiapan 

a. Peserta tes dibariskan  

b. Informasi tentang tes yang akan diberikan 

c. Pemanasan selama 15 menit 

2. Pelaksanaan 
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a. Peserta tes dipanggil satu per satu menurut daftar nomor yang telah 

disusun. 

b. Setelah pencatat skor, pengumpan, dan pengawas siap, maka sampel 

menempatkan diri di Posisi yang telah ditentukan untuk melakukan 

pukulan  sebanyak 12 kali dari pengumpan, dan apabila bola tidak  

sampai ¾ lapangan maka dibiarkan saja dan diulang.. 

c. Setiap kesalahan nilainya adalah 0 atau bola keluar lapangan tunggal 

maupun di lapangan sendiri, sedangkan apabila masuk nilai sesuai 

yang tertera di lapangan. 

3. Skor akhir adalah jumlah point yang diperoleh dari 10 Pukulan Terbaik 

dari 12 Pukukan. 

E. Penilaian  

Setiap pukulan dari 12 bola yang dipukul oleh peserta akan dilihat 

skornya 1 sampai 4, tergantung jatuhnya bola di lapangan. Skor akhir adalah 

dengan menjumlahkan nilai-nilai dari 10 kali Pukulan Terbaik. 
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Instrumen Tes Pukulan Backhand Overhead Lob 
 

 

Gambar 3.2 

Alat Tes dan Daerah Sasaran Pukulan Lob Poole Forehand and Backhand 

Clear tes 

Sumber : ( B.L Johnson and J.K Nelson ,1974: 51) 
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Lampiran 5 

 

DAFTAR NAMA PETUGAS PEMBANTU PENELITIAN 

 

NAMA TUGAS KETERANGAN 

Aries Pradana Peneliti 
Mahasiswa PKLO FIK 

UNNES 

Pandu Kresnapati Pencatat hasil 
Mahasiswa PKLO FIK 

UNNES 

M Rifqi Pengumpan 
Mahasiswa PKLO FIK 

UNNES 

Hendra Eka T Pencatat hasil 
Mahasiswa PKLO FIK 

UNNES 

Dani Purwadi Pengambil bola 
Mahasiswa PKLO FIK 

UNNES 
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Lampiran 6 

 

Daftar Mahasiswa IKK Bulutangkis I Tahun 2012 

No Nama Nim 

1 Fajar Setya Wicaksana 6301410004 

2 Murdiyoko 6301410007 

3 Tri Cahyo Sulistyo 6301410021 

4 Reza Pahlevi 6301410024 

5 Rizky Griya Putra Wikrama 6301410028 

6 Andi Dian Kurniawan 6301410037 

7 Dani Purwadi 6301410042 

8 Khubaidilah 6301410065 

9 Agus Setiawan 6301410069 

10 Andri Permana 6301410080 

11 Novianto Muhamad Sholeh 6301410093 

12 Muhammad Abadi 6301410096 
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Lampiran 7 

 

Data Tes pukulan Backhand Overhead Lob Mahasiswa IKK 

 

N

O 

Nama 

Pukulan Backhand Over Head Lob 

Jumlah 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
P

8 
P9 P10 P11 P12 

1 Fajar Setya 

Wicaksana 

3 3 3 3 2 3 3 3 0 1 3 3 29 

2 
Murdiyoko 

3 2 0 0 3 2 3 3 3 3 3 3 28 

3 Tri Cahyo 

Sulistyo 

3 3 2 3 3 3 3 3 0 4 3 3 31 

4 Reza 

Pahlevi 

3 0 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 

5 Rizky Griya 

Putra W 

3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 32 

6 Andi Dian 

Kurniawan 

3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 35 

7 Dani 

Purwadi 

3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

8 
Khubaidilah 

2 3 2 3 2 3 0 2 3 1 3 3 26 

9 Agus 

Setiawan 

3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 

1

0 
Andri 

Permana 

3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 35 

1

1 

Novianto 

Muhamad 

Sholeh 

1 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 25 

1

2 
Muhammad 

Abadi 

2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 30 

Sumber : Analisis data penelitian 
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Lampiran 8 
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Penjelasan Pelaksanaan Tes 
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Pengumpan 
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Pelaksanaan Tes Pukulan Backhand Overhead Lob 
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Pencatat Skor 

 
 

 


