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Sari 
Bagus PutraWihanansa. 2008. Hubungan antara Kekuatan Tangan, 

Panjang Lengan, dan Tinggi Badan dengan Ketepatan Pukulan Smash Penuh 
pada Mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES  Tahun 2008.  Skripsi Jurusan 
Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas 
Negeri Semarang.  
 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah ada hubungan 
antara kekuatan tangan dengan ketepatan pukulan smash penuh?, 2) Apakah ada 
hubungan antara Panjang 1engan dengan ketepatan pukulan smash penuh?, 3) 
Apakah ada huhungan antara tinggi badan dengan ketepatan pukulan smash 
penuh?, dan 4) Apakah ada hubungan antara kekuatan tangan, panjang lengan, 
dan tinggi badan dengan ketepatan pukulan smash penuh?. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui : 1) Hubungan antara kekuatan tangan dengan ketepatan 
pukulan smash penuh, 2) Hubungan antara panjang 1engan dengan ketepatan 
pukulan smash penuh, 3) hubungan antara tinggi badan dengan ketepatan pukulan 
smash penuh, dan 4)  Hubungan antara kekuatan tangan ,panjang lengan, dan 
tinggi badan dengan ketepatan pukulan smash penuh. 

Metode penelitian ini menggunakan survei tes, populasi dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa putra UNNES yang mengikuti IKK Bulutangkis sebanyak 
37 orang. Pengambilan sampel penelitian menggunakan  teknik total sampling. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kekuatan tangan, panjang lengan dan 
tinggi badan, sedangkan variabel terikatnya adalah ketepatan pukulan smash 
penuh. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik survei dengan teknik 
tes dan pengukuran. Analisis data penelitian menggunakan teknik regresi 
sederhana dan berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Ada hubungan antara kekuatan 
tangan dengan ketepatan pukulan smash penuh sebesar 0,560 > rtabel  = 0,325, 
berarti ada hubungan yang signifikan antara kekuatan tangan dengan ketepatan 
pukulan smash penuh, 2) Ada hubungan antara  panjang lengan dengan ketepatan 
pukulan smash penuh sebesar 0,529 > rtabel  = 0,325, berarti ada hubungan yang 
signifikan antara panjang lengan dengan ketepatan pukulan smash penuh, 3) Ada 
hubungan antara tinggi badan dengan ketepatan pukulan smash penuh sebesar 
0,477 > rtabel  = 0,325, berarti ada hubungan yang signifikan antara tinggi badan 
dengan ketepatan pukulan smash penuh, dan 4) Ada hubungan antara i ganda 
antara kekuatan tangan, panjang lengan, dan tinggi badan dengan ketepatan 
pukulan smash penuh sebesar 0,682. Uji keberartian koefisien korelasi ganda 
dengan analisis varians diperoleh Fhitung  = 9,566 > Ftabel = 3,89, berarti ada 
hubungan yang signifikan antara kekuatan tangan, panjang lengan, dan tinggi 
badan dengan ketepatan pukulan smash penuh. 

Saran dari hasil penelitian ini adalah : 1) Bagi dosen IKK bulutangkis 
UNNES hendaknya latihan yang di berikan memperhatikan peningkatan kondisi 
fisik berupa kekuatan otot dan pemanfaatan lengan yang panjang serta postur 
tubuh yang tinggi sehingga pelatihan yang dilakukan dapat berhasil guna dan 
berdaya guna, dan 2) Bagi dosen IKK bulutangkis hendaknya dalam memilih 
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mahasiswa memperhatikan panjang lengan dan tinggi badan agar pola pembinaan 
dan proses pelatihan IKK yang dilakukan dapat berhasil guna dan berdaya guna. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peranan olahraga dalam kehidupan manusia sangat penting karena melalui 

olahraga dapat dibentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani serta mempunyai 

watak disiplin dan akhirnya terbentuk manusia yang berkualitas. Salah satu 

olahraga tersebut adalah bulutangkis. Di Indonesia bulutangkis merupakan cabang 

olahraga yang sangat digemari semua kalangan dan ikut membentuk manusia 

Indonesia yang sehat jasmani, rohani dan sekaligus ikut mengharumkan nama, 

harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia di mata dunia.  

Setiap cabang olahraga memiliki teknik dasar yang harus dikuasai terlebih 

dahulu. Begitu juga dengan bulutangkis, seorang pemain bulutangkis dituntut 

untuk menguasai komponen dasar yaitu teknik dasar untuk mencapai prestasi. 

Menurut Tohar (1992:34), teknik dasar bulutangkis adalah penguasaan pokok 

yang harus dipahami dan dikuasai tiap pemain bulutangkis dalam melakukan 

kegiatan bermain bulutangkis. Penguasaan teknik dasar ini mencakup : cara 

memegang raket, gerakan pergelangan tangan, gerakan melangkahkan kaki atau 

footwork dan pemusatan pikiran atau konsentrasi. Bagi pebulutangkis setelah 

menguasai teknik dasar maka diharuskan dapat menguasai teknik pukulan 

meliputi pukulan service, lop, dropshort, drive dan smash. 

 Diantara semua teknik pukulan yang ada, pukulan smash merupakan 

pukulan menyerang yang paling keras dan cepat dari teknik pukulan bermain 

bulutangkis. Yang dimaksud pukulan smash adalah pukulan yang cepat, diarahkan 
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ke bawah dengan kuat dan tajam untuk mengembalikan bola pendek yang telah 

dipukul ke atas (Tony Grice, 2002:85). Sedangkan menurut Tohar (1992:57), 

pukulan smash adalah pukulan yang keras dan curam ke bawah mengarah ke 

bidang lapangan lawan. Menurut James Poole (2006:35) pukulan smash 

merupakan senjata yang sangat ampuh untuk mengumpulkan angka dalam suatu 

pertandingan bulutangkis. Hal itu diakibatkan sifat jatuhnya bola yang kencang 

dan tajam. Pukulan clear dan drop terutama ditujukan untuk membuat lawan anda 

berlari dari sudut ke sudut lain lapangannya dan akhirnya memaksanya 

membalikan shuttle tanggung yang tinggi. Bila hal itu terjadi, maka dapat 

melancarkan pukulan smash yang mengakhiri rally dan memenangkan angka. 

Pukulan ini umumnya tidak dilakukan dari belakang lapangan tetapi kurang lebih 

pada daerah ¾ panjang lapangan dari garis depan.  

  Pukulan smash dalam bulutangkis ada 4 macam, yaitu : pukulan smash 

penuh,  pukulan smash dipotong, pukulan smash melingkar dan pukulan smash 

ambukkan (Tohar, 1992:57-64). Pukulan smash penuh yaitu pukulan dengan 

mengayunkan raket, perkenaannya tegak lurus antara daun raket dengan 

datangnnya shuttlecock, sehingga pukulan itu dilakukan dengan penuh. Pada 

umumnya pukulan ini mempunyai penerbangan shuttlecock yang cepat dan keras 

karena pukulan ini menggunakan tenaga. yang besar. Sifat pukulan smash penuh 

adalah tajam, cepat dan kuat dan itu akan menguras tenaga bagi pemain yang 

melakukan pukulan ini sehingga juga akan menggoyahkan posisi berdirinya 

pemain, oleh karena itu dalam melakukan pukulan smash penuh harus dapat 

mematikan lawan, sasaran pukulan smash penuh ini ada dua arah yaitu mengarah 
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lurus dan silang atau  mengarah ke tubuh lawan. 

Keberhasilan dalam melakukan smash penuh ditentukan oleh banyak 

aspek. Menurut M. Sajoto (1995:7) apabila seseorang ingin mencapai sesuatu 

prestasi optimal perlu memiliki empat macam kelengkapan yang meliputi: (1) 

pengembangan fisik, (2) pengembangan teknik, (3) pengembangan mental, (4) 

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

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

yaitu hal yang berkaitan dengan potensi atau kemampuan atlet mengembangkan 

komponen fisik dan fungsi organ tubuh sedangkan aspek biologis yaitu segala 

potensi yang menyangkut struktur dan postur tubuh pemain. Adapun aspek 

kondisi fisik yang mendukung pukulan smash penuh adalah kekuatan tangan 

sedangkan aspek biologis yang mendukung pukulan smash penuh adalah panjang 

lengan dan tinggi badan.  

Kekuatan tangan merupakan kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan otot-otot tangan secara maksimum dalam menahan beban. 

Dalam hal ini kekuatan diperlukan untuk mendapatkan pukulan yang keras 

sehingga shuttlecock melaju dengan cepat dan sulit dikembalikan. Kecepatan 

dalam melakukan pukulan smash penuh merupakan komponen penting agar lawan 

kesulitan dalam menjakau dan mengembalikan shuttlecock. 

Lengan merupakan alat gerak tubuh bagian atas, meliputi lengan bagian 

atas dan lengan bagian bawah. Bila ditinjau secara anatomi lengan memanjang 

dari pangkal bahu sampai pada ujung jari tengah. Pada tulang-tulang tersebut 

melekat otot-otot. Bila usia seseorang masih dalam masa pertumbuhan maka akan 



 

 

4

bertambah panjang pula tulang-tulang lengan tersebut dan akan diikuti oleh 

pemanjangan dan pembesaran otot - ototnya. Pemanjangan tulang dan otot 

tersebut mempengaruhi gerakan pada pukulan smash.  (Sudarminto, 1992:78). 

Tinggi badan adalah bagian tubuh yang diukur dari kepala bagian atas 

sampai dengan telapak kaki pada saat berdiri tegak. Sesuai dengan pendapat (M. 

Sanjoto, 1995:2) Aspek biologis yang berupa struktur dan postur tubuh adalah 

salah satu penentu pencapaian olahraga. Pemain bulutangkis haruslah memiliki 

anatomi yang baik. Dengan memiliki anatomi yang baik sangat menentukan hasil 

pukulan smash penuh. Semakin tinggi orang yang akan melakukan pukulan smash 

penuh maka akan semakin curam atau tajam karena jangkauannya akan lebih 

tinggi saat memukul shuttlecock yang sedang melayang sehingga sudut jatuh 

huttlecock lebih besar dan pukulan smash penuh tersebut sulit dikembalikan oleh 

lawan. 

Pentingnya unsur kekutan tangan, panjang lengan dan tinggi badan dalam 

menunjang pelaksanaan pukulan smash penuh, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: ”Hubungan antara Kekuatan Tangan, Panjang 

Lengan dan Tinggi Badan dengan Ketepatan Pukulan Smash Penuh pada 

Mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES  Tahun 2008”. 

Adapun alasan pemilihan judul penelitian ini adalah :  

Kekuatan tangan, panjang lengan dan tinggi badan merupakan unsur penunjang 

keberhasilan ketepatan pukulan smash penuh seorang pemain bulutangkis. 

Tehnik pukulan smash penuh merupakan teknik pukulan yang harus dikuasai oleh 

pemain dan sering digunakan dalam permainan bulutangkis. 
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Mahasiswa IKK bulutangkis FIK UNNES tahun 2008 belum pernah mendapat 

penelitian yang sama. 

1.2 Permasalahan 

Setiap penelitian sudah tentu terdapat permasalahan yang harus dikaji, 

dianalisis, selanjutnya diusahakan jalan pemecahannya. Pokok permasalahan ini 

hanya dibatasi pada hubungan kekuatan tangan, panjang lengan dan tinggi badan 

dengan  ketepatan pukulan smash penuh pada mahasiswa IKK Bulutangkis FIK 

UNNES  tahun 2008. Oleh karena itu dapat dirumuskan permasalahan secara 

lebih rinci sebagai berikut:  

1. Apakah ada hubungan antara kekuatan tangan dengan ketepatan pukulan 

smash penuh pada mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES  tahun 2008?  

2. Apakah ada hubungan antara Panjang 1engan dengan ketepatan pukulan 

smash penuh pada mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES  tahun 2008?  

3. Apakah ada huhungan antara tinggi badan dengan ketepatan pukulan smash 

penuh pada mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES  tahun 2008? 

4. Apakah ada hubungan antara kekuatan tangan, panjang lengan dan tinggi 

badan dengan ketepatan pukulan smash penuh pada mahasiswa IKK 

Bulutangkis FIK UNNES  tahun 2008? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui:  

1. Hubungan antara kekuatan tangan dengan ketepatan pukulan smash penuh 
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pada mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES  tahun 2008. 

2. Hubungan antara panjang 1engan dengan ketepatan pukulan smash penuh 

pada mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES  tahun 2008. 

3. Hubungan antara tinggi badan dengan ketepatan pukulan smash penuh pada 

mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES  tahun 2008. 

4.  Hubungan antara kekuatan tangan, panjang lengan dan tinggi badan dengan  

ketepatan pukulan smash penuh pada mahasiswa IKK Bulutangkis FIK 

UNNES  tahun 2008. 

 

1.4 Penegasan Isilah 

Agar tidak terjadi penafsiran yang salah terhadap permasalahan dalam 

penelitian ini maka perlu diberi penegasan istilah sebagai berikut:  

1.4.1 Hubungan 

Hubungan adalah keadaan berhubungan atau sangkut paut (W.J.S. 

Purwadarminta,  1995:358). Pendapat lain menyatakan bahwa penelitian korelasi 

bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa 

eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan tersebut (Suharsimi Arikunto, 

1998:139). 

Hubungan yang dimaksud dalam penelitian adalah sangkut paut antara 

kekuatan tangan, panjang lengan dan tinggi badan dengan hasil pukulan smash 

penuh pada mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES  tahun 2008. 

1.4.2 Kekuatan Tangan 
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Kekuatan adalah komponen kondisi fisik yang menyangkut masalah 

kemampuan seorang atlet pada saat mempergunakan otot-ototnya untuk menerima 

beban dalam waktu kerja tertentu (M . Sajoto, 1995:58). Kekuatan adalah 

kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan atau force terhadap suatu 

tahanan (Harsono, 1988:176). Kekuatan adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kerja otot-otot yang dikerahkan semaksimal mungkin (M 

Sanjoto, 1995:8). 

Tangan adalah anggota badan dari pergelangan tangan sampai ke ujung 

jari (W.J.S. Poerwadarminto, 1995:583). 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas yang dimaksud kekuatan tangan 

adalah mempergunakan otot-otot tangan secara maksimum yang digunakan untuk 

melakukan pukulan smash penuh pada mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES  

tahun 2008. 

1.4.3 Panjang Lengan 

Panjang lengan merupakan bagian tubuh sepanjang lengan atas sampai 

lengan bawah, telapak tangan dan terakhir pada ujung jari tengah. Pengukuran 

panjang lengan dimulai dari sendi bahu (Os Ocromion) sampai ujung jari tengah 

yang diukur mengunakan antropometer dengan satuan centimeter (Depdikbud, 

1980:5). 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas yang dimaksud panjang lengan 

adalah keberadaan panjang lengan yang diukur dari pangkal bahu sampai ujung 

jari, yang digunakan untuk melakukan pukulan smash penuh pada mahasiswa 

IKK Bulutangkis FIK UNNES  tahun 2008.  

1.4.4 Tinggi Badan 

Tinggi badan yaitu ukuran panjang tubuh dari telapak kaki sampai kepala 
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pada posisi badan tegak yang diukur dengan stadiometer dengan satuan 

centimeter (Depdikbud, 1990:5) 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas yang dimaksud tinggi badan dalam 

penelitian ini adalah panjang tubuh dari telapak kaki sampai kepala pada posisi 

badan tegak pada mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES  tahun 2008 

1.4.5 Ketepatan 

Ketepatan berasal dari kata tepat yang artinya adalah betul atau lurus 

(W.J.S. Purwadarminta, 1095:1055). Adalah kemampuan seseorang untuk 

mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat 

merupakan suatu jarak yang mungkin suatu objek langsung yang harus dikenai 

oleh salah satu bagian tubuh (M. Sajoto 1995:590). 

Yang dimaksud ketepatan dalam penelitian ini adalah betul atau tepat 

jatuhnya shuttlecock hasil pukulan smash penuh pemain bulutangkis ke dalam 

daerah sasaran yang telah ditentukan. 

1.4.6 Pukulan Smash Penuh 

Pukulan smash penuh adalah suatu pukulan yang keras dan curam ke 

bawah, mengarah ke bidang lapangan pihak lawan (Tohar, 1992:57). 

Perkenaannya tegak lurus antara daun raket dengan datangnnya shuttlecock, 

sehingga pukulan itu dilakukan dengan penuh. 

Yang dimaksud pukulan smash penuh dalam penelitian ini adalah salah 

satu jenis pukulan smash di mana perkenaan raket dengan shuttlecock tegak lurus. 

1.4.7 Mahasiswa IKK Bulutangkis 

Mahasiswa IKK Bulutangkis adalah seseorang yang sedang belajar di 
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Fakultas Ilmu Keolahragaan Jurusan Kepelatihan Olahraga yang mengambil mata 

kuliah Ilmu Kepelatihan Khusus Bulutangkis Tahun 2008. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa: 

1. Sumbangan yang berguna bagi Mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES 

tahun 2008 dalam upaya peningkatan bulutangkis terutama mengenai teknik 

pukulan smash penuh hubungannya dengan kekuatan tangan, panjang lengan 

dan tinggi badan. 

2. Bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa IKK 

Bulutangkis FIK UNNES tahun 2008 yang akan menyelesaikan studinya 

dalam penelitian dengan tema yang serupa.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

1.1 Landasan Teori  

2.1.1 Teknik Dasar Bulutangkis 

Teknik dasar bulutangkis dapat dibagi dalam empat bagian, yaitu : (1) cara 

memegang raket, (2) gerakan pergelangan tangan, (3)..gerakan melangkahkan kaki 

dan (4) pemusatan pikiran (Tohar, 1992:2) 

2.1.1.1 Pegangan Raket  

Menurut James Poole (2006:18-20) ada dua cara untuk memegang raket 

dalam bulutangkis terdiri dari forehand grip dan backhand grip. Pegangan 

forehand dapat digunakan untuk setiap gerakan pukulan. Beberapa pemain bahkan 

mengatakan dapat melakukan semua jenis pukulan hanya dengan menggunakan 

cara pegangan forehand, tanpa mengganti cara pegangan lainnya tetapi banyak 

pemain masih perlu mengubah letak ibu jari pada pukulan-pukulan yang mengganti 

pegangan dari forehand menjadi backhand. 

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

bulutangkis: (1) pegangan geblok kasur atau pegangan Amerika; (2) pegangan 

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

tangan dan (4) pegangan backhand.  

2.1.1.1.1 Pegangan Geblok Kasur atau Pegangan Amerika. 

Cara memegang raket; letakkan raket dilantai secara mendatar kemudian 

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

jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. 
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Gambar 2.1 

Pegangan Amerika/Geblok Kasur 
Sumber : Tohar (1992:60) 

2.1.1.1.2 Pegangan Kampak atau Pengangan Inggris 

 Cara memegang raket ini adalah bagian tangan antara ibu jari dan jari 

telunjuk menempel pada bagian permukaaan pegangan raket yang kecil. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 

Pegangan Kampak/Pegangan Inggris 
Sumber : Tohar (1992:61) 

2.1.1.1.3 Pegangan Gabungan atau Pegangan Berjabat Tangan. 

Cara memegang raket ini adalah hampir sama dengan pegangan Inggris, 

tetapi setelah raket dimiringkan tangkai dipegang dengan ibu jari melekat pada 

bagian dalam yang kecil dan jari-jari lain melekat pada bagian dalam yang lebar. 
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Gambar 2.3 

Pegangan Gabungan atau Pegangan Berjabat Tangan 
Sumber : Tohar (1992:62) 

2.1.1.1.4 Pegangan Backhand 

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

dan peganglah pada pegangannya, letak jari menempel pada bagian pegangan raket 

yang lebar, jari telunjuk letaknya dibawah pengangan pada bagian yang kecil. 

Kemudian raket diputar sedikit ke kanan sehingga letak daun raket bagian belakang 

menghadap kedepan. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4 

Pegangan Backhand 
Sumber : Tohar (1992:63) 
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2.1.1.2 Gerakan Pergelangan Tangan  

Urutan pukulan dalam bulutangkis diawali dengan gerakan kaki, badan, 

lengan dan yang terakhir dilanjutkan dengan gerakan tangan. Hasil pukulan yang 

hanya menggunakan gerakan-gerakan kaki, badan dan lengan berarti pukulan itu 

tidak akan keras tetapi pukulan hanya menggunakan pergelangan tangan saja juga 

tidak keras. Jadi seorang pemain bulutangkis itu dapat malakukan pukulan dangan 

baik dan keras, bila ia menggerakkan seluruh kegiatan berkesinambungan dari 

garakan kaki, badan, lengan dan pergelangan tangan (Tohar, 1992: 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

Gerakan Lengan dan Pergelangan Tangan 
Sumber : Tohar (1992:65) 

Gambar diatas menunjukan gerakan lengan dan pergelangan tangan pada 

saat melakukan pukulan smash yang dimulai dari nomor 1). Posisi  lengan saat 

mengambil awalan, ditarik kebelakan disamping telinga, raket menghadap ke 

depan. 2) Posisi perkenaan daun raket dengan shuttlecock, lengan lurus ke atas 

disamping telingga. 3) Gerakan foles tangan saat perkenaan dengan shuttlecock 
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sampai dengan nomer  4) Gerakan lanjutan lengan. Di lakukan dengan berurutan. 

Sehingga menghasilkan pukulan yang benar. 

 

2.1.1.3 Gerakan Melangkahkan Kaki 

Gerakan melangkahkan kaki atau kerja kaki memiliki peranan yang sangat 

penting dalam bulutangkis. Tujuan kerja kaki adalah agar pebulutangkis dapat 

bergerak efisien ke segala penjuru lapangan. James Poole (2004:51-58) 

mengatakan bahwa ada enam daerah dasar kerja kaki yaitu: 

1. Gerakan arah kiri muka/depan untuk pukulan “backhand underhand net” atau 

clear”. 

2. Gerakan arah kanan muka/depan untuk pukulan “forehand underhand net atau 

clear”.  

3. Gerakan samping kiri untuk mengembalikan pukulan smash atau drive dari sisi 

backhand. 

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

sisi forehand.  

5. Gerakan kanan belakang untuk pukulan forehand overhead (atas)dan  

6. Gerakan kiri belakang untuk pukulan backhand. 

2.1.1.4 Pemusatan Pikiran 

Seorang pemain bulutangkis dapat bermain dengan baik apabila ia masuk 

lapangan sudah mempersiapkan diri baik segi fisik, teknik maupun yang lain, tetapi 

salah satu unsur yang penting adalah harus mempunyai daya konsentrasi yang 

tinggi dalam melakukan permainan tersebut. 
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Pemusatan pikiran berarti pemain itu harus mencurahkan diri sepenuhnya 

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

mengawasi jalannya shuttlecock, kemudian memusatkan untuk mengayunkan, 

melakukan pukulan, mengarahkan shuttlecock ke seberang lapangan dan tidak 

ketinggalan pula untuk mencurahkan pikiran untuk kelanjutan melakukan pukulan 

yang telah dilakukan serta bagaimana gerakan kaki selanjutnya yang 

menguntungkan bagi pemain tersebut. Faktor ketegangan yang dialami oleh 

pemain saat pertandingan merupakan kendala yang harus diatasi dengan unsur 

pemusatan pikiran ini. Apabila pemusatan pikiran ini dapat dikuasai oleh pemain 

secara baik dan jernih biasanya kendala tersebut dapat teratasi secara mulus tanpa 

kesulitan yang berarti (Tohar, 1992:66). 

 

2.1.2 Teknik Pukulan Bulutangkis 

Teknik pukulan adalah ketrampilan khusus atau skill yang harus dikuasai 

oleh pemain bulutangkis dengan tujuan untuk dapat mengembalikan shuttlecock 

dengan sebaik-baiknya (PB PBSI, 2001:27). Teknik pukulan adalah cara 

melakukan pukulan pada bulutangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke 

bidang lapangan lawan (Tohar, 1992:40).  

Agar dapat melakukan pukulan dengan baik seorang pebulutangkis harus 

didasari dengan teknik memukul yang benar. Walaupun banyak jenis dan bentuk 

pukulan dalam bulutangkis namun yang perlu diperhatikan adalah gerakan 

permulaan, saat perkenaandan penyelesaian akhir. Pada gerakan permulaan, yang 

perlu diperhatikan terutama posisi tubuh dan kaki saat akan melakukan berbagai 
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pukulan, selain itu posisi sikap ayun tangan dan saat menarik siku serta bahu perlu 

juga diperhatikan.  

Saat perkenaan, shuttlecock dipukul tepat pada saat masih berada di depan 

atas tubuh dan selalu berusaha agar posisi tubuh dalam keadaan yang enak dan 

tepat Pada saat penyelesaian akhir, hendaknya pemain bulutangkis menggunakan 

pergelangan tangan untuk memukul shuttlecock. Dengan menggunakan 

pergelangan tangan atlet masih bisa mengubah kecepatan, ketajamandan arah 

shuttlecock sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya (Icuk Sugiarto, 2002:30) 

Gerakan dasar dalam melakukan pukulan mempunyai sikap badan yang 

sama dalam penampilan, hanya gerakan dari tangan yang menghasilkan pukulan 

yang bermacam -macam untuk pukulan overhead smash, lob dan drop shot atau 

chop. Bedanya hanya setelah shuttlecock di atas kepala maka ayunan yang 

dilakukan oleh tangan dan pergelangan tangan, pengembaliannya yang berbeda 

sehingga menghasilkan pukulan yang dikehendaki. Pada waktu melakukan suatu 

pukulan terhadap shuttlecock harus diperhatikan mengenai posisi pemain 

bulutangkis itu dan datangnya shuttlecock dari pihak lawan, pemain bulutangkis 

barus mengambil posisi yang tepat untuk mengembalikan pukulan dari lawan 

(Tohar, 1992:40)  

Ada beberapa jenis pukulan dalam bulutangkis, jenis pukulan itu dapat dilihat 

dari letak bola terhadap posisi pebulutangkis pada saat bermain. Apabila posisi 

shuttlecock berada di atas kepala disebut pukulan overhead baik melalui backhand 

maupun forehand. Apabila posisi shuttlecock berada rendah di samping badan 

disebut pukulan side arm (pukulan dari samping lengan). Pukulan yang diambil 
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dari posisi bawah tangan disebut pukulan under arm (pukulan dan bawah tangan) 

(Icuk Sugiarto, 2002:30). Lebih lanjut jenis-jenis pukulan yang harus dikuasai 

dalam bulutangkis menurut PB. PBSI (2001:10), adalah pukulan service, lob, drop 

shot,,smash, netting, underhand dan  drive. Teknik-teknik pukulan tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

2.1.2.1 Pukulan Servis (Service) 

Pukulan servis adalah “Pukulan dengan raket yang menerbangkan 

shuttlecock ke bidang lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai 

pembuka permainan yang merupakan salah satu pukulan yang penting dalam 

bulutangkis” (Tohar, 1992: 40). 

2.1.2.2 Pukulan Lob atau Clear 

Pukulan lob adalah “Suatu pukulan dalam bulutangkis yang dilakukan 

untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang 

garis lapangan” (Tohar, 1992:47). 

2.1.2.3 Pukulan Dropshot 

Menurut James Poole (2006:132) pukulan dropshot adalah pukulan yang 

tepat melampaui jaring dan jatuh ke sisi lapangan lawan. Sedangkan dalam majalah 

PB.PBSI dinyatakan bahwa pukulan dropshort adalah pukulan yang dilakukan 

seperti pukulan smash, perbedaannya hanya pada posisi raket saat persentuhan 

dengan shuttlecock dan dengan sentuhan yang halus” (2001: 32). 
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2.1.2.4 Pukulan Smash 

Pukulan smash adalah suatu pukulan yang keras dan curam ke bawah 

mengarah ke bidang lapangan lawan “(Tohar, 1992:57). 

Yang dimaksud curam adalah gerak menukik shuttlecock yang dipukul 

smash, yang melewati atas net dan jatuh di dalam bidang sasaran atau lapangan 

pihak lawan. 

2.1.2.5 Pukulan Drive 

Pukulan drive adalah pukulan yang cepat dan mendatar yang bertujuan 

untuk menghindari serangan dari lawan atau sebaliknya memaksa lawan 

mengangkat shuttlecock dan berada pada posisi bertahan. Pukulan ini menuntut 

ketrampilan gerak, reflek yang cepat dan kekuatan pergelangan tangan. 

 Dari berbagai jenis pukulan yang ada dalam bulutangkis, pukulan smash 

merupakan salah satu jenis pukulan yang sangat mematikan karena arah shuttlecock 

yang tajam dan laju shuttlecock yang cepat sehingga seringkali menyulitkan lawan 

untuk dapat mengembalikan secara sempurna. 

 

2.1.3 Teknik Dasar Pukulan Smash  

2.1.3.1 Pengertian Pukulan Smash 

Pukulan smash merupakan pukulan yang keras dan tajam, bertujuan untuk 

mematikan lawan secepat mungkin. Gerakan pukulan smash hampir sama dengan 

pukulan dropshot dan lob, dimana perkenaan raket bisa lurus atau juga bisa 

dimiringkan. Pada pukulan ini lebih mengandalkan kekuataan dan kecepatan 

lengan serta lecutan pergelangan tangan. Untuk mendapatkan hasil pukulan yang 
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sangat tajam, maka usahakan shuttlecock dipukul di depan badan dalam posisi raket 

condong ke depan dan merupakan hasil maksimal dari koordinasi antara gerakan 

badan, lengan dan pergelangan tangan (Herman Subardjah, 2000:4).  

Menurut Icuk Sugiarto (2002:48-56) pukulan smash merupakan pukulan 

yang keras dan cepat. Baik pukulan smash lurus maupun pukulan smash menyilang 

keduanya dapat dipukul dengan ayunan yang sama. Gerakan yang perlu 

diperhatikan dalam melakukan smash adalah bagaimana membangkitkan tenaga 

yang besar dari otot otot yang menggerakkan kaki, pundak, siku dan pergelangan 

tangan. Jadi pukulan smash memerlukan suatu koordinasi gerakan yang terpadu 

dan berakhir pada lecutan pergelangan tangan untuk melepaskan pukulan smash 

ayunan arah seperti yang dikehendaki pebulutangkis. Pada saat mendarat setelah 

selesai melakukan pukulan smash jangan sampai pemain bulutangkis kehilangan 

keseimbangan yang mengakibatkan kurang cepatnya gerak tubuh menguasai 

kembali shuttlecock pada kesempatan berikutnya. Dalam melakukan pukulan 

smash posisi shuttlecock harus tepat berada di depan badan. 

Menurut Tohar, pukulan smash adalah suatu pukulan yang keras dan curam 

ke bawah mengarah ke bidang lapangan pihak lawan ( 1992:57). Pukulan smash 

dalam bulutangkis merupakan salah satu pukulan yang sering menghasilkan nilai 

secara langsung. Sebab pukulan ini merupakan suatu gerak ayunan tangan yang 

cepat, mendadak dan menghasilkan pukulan yang keras serta menerjunkan 

shuttlecock secara curam. Tenaga yang digunakan dalam melakukan pukulan 

smash cukup besar sehingga perlu perhitungan yang masak untuk menggunakan 

pukulan ini. Herman Subardjah (2000:47) mengatakan bahwa pukulan smash 
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merupakan pukulan yang keras dan tajam bertujuan untuk mematikan lawan 

secepat-cepatnya.  

Pukulan smash merupakan pukulan yang secara ekstensif digunakan dalam 

permainan ganda Menurut Tony Grice (2002:85) arti penting dari pukulan smash 

adalah pukulan ini hanya memberikan sedikit waktu pada lawan untuk bersiap - 

siap atau mengembalikan shuttlecock pendek yang telah mereka pukul ke atas. 

Semakin tajam sudut pukulan yang anda buat semakin sedikit waktu yang dimiliki 

lawan untuk bereaksi selain itu semakin akurat pukulan smash semakin luas 

lapangan yang harus ditutupi lawan.  

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diartikan bahwa setiap pukulan smash 

adalah bertujuan hanya memberikan sedikit waktu untuk bereaksi mengembalikan 

shuttlecock. Apabila lawan dalam posisi yang kurang siap maka dimungkinkan 

shuttlecock pengembaliannya akan kurang akurat pula sehingga tidak mudah 

mengembalikannya.  

2.1.3.2 Macam-macam Pukulan Smash 

Tujuan utama melakukan pukulan smash adalah memukul shuttlecock 

sekeras-kerasnya yang diarahkan ke lapangan lawan dan tajam. Pukulan smash 

yang benar adalah pukulan yang keras dengan arah yang tepat dan curam serta 

dilakukan pada saat yang tepat. Tohar (1992:60-64) mengatakan bahwa ada lima 

macam jenis pukulan smash, yaitu : 1) pukulan smash penuh, 2) pukulan smash 

dipotong atau diiris, 3) pukulan smash melingkar, 4) pukulan smash cambukan atau 

flick smash dan 5) pukulan backhand smash. 
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2.1.3.2.1 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 (Tony Grice, 

2002:13) mengatakan bahwa pukulan smash penuh adalah pukulan yang dilakukan 

dengan daun raket sepenuhnya. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2.6 
 

Perkenaan Raket dan Shuttlecock dalam Pukulan Smash Penuh 
(Sumber : Tohar, 1992:61) 

 
 
 

2.1.3.2.2 Pukulan Smash Iris 

Pukulan smash iris adalah pukulan smash pada saat impact atau perkenaan 

antara ayunan raket dan penerbangan shuttlecock dilakukan secara diiris atau 

dipotong, sehingga kecepatan jalannya shuttlecock agak kurang cepat tetapi daya 

luncurnya tajam dan terarah (Tohar, 1992: 60). 
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Gambar 2.7 
 

Pukulan Smash Memotong/Forehand di Atas Kepala 
(Sumber : Tohar, 1992:60) 

 
2.1.3.2.3 Pukulan Smash Melingkar (Around The Head) 

Pukulan smash melingkar menurut Tohar adalah melakukan gerakan 

dengan mengayunkan tangan yang memegang raket kemudian dilingkarkan di atas 

kepala dilanjutkan menggerakkan pergelangan tangan dengan cara mencambukkan 

raket sehingga melentingkan shuttlecock mengarah ke sebrang lapangan 

lawan(1992: 61). 

Pukulan smash melingkar ini dapat menghasilkan pukulan yang sukar 

ditebak arahnya, sehingga sering membingungkan lawan. Pukulan ini dilakukan 

dengan keras dan curam  dengan  arah  lurus  atau silang ke arah bidang sasaran 

lapangan pihak lawan. 
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Gambar 2.8 
 

Pukulan Smash Melingkar 
(Sumber : PB.PBSI, 2001:45) 

2.1.3.2.4 Pukulan Smash Cambukan     

Pukulan smash cambukan adalah melakukan pukulan smash dengan cara 

mengaktifkan pergelangan tangan untuk dicambukkan dan ditekan ke bawah. 

Gerakan pukulan smash ini diawali dengan meluruskan lengan ke atas, pada saat 

perkenaan, ayunan lengan lurus sebagai gerak awal tapi saat memukul peranan 

yang utama bukan pada ayunan lengan tangan tetapi gerakan pergelangan tangan 

untuk menghujamkan shuttlecock ke bawah. Laju penerbangan shuttlecock dari 

hasil pukulan ini tidak cepat tetapi curam dan dalam, pukulan smash cambukan ini 

lebih berdaya guna dan berhasil apabila bila dilakukan dengan meloncat (Tohar, 

1992: 63). 
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Gambar 2.9 
 

Gerakan Pergelanagn Pada Pukulan Smash Cambukan  
(Sumber : PB.PBSI, 2001:45) 

 
2.1.3.2.5 Pukulan Backhand Smash 

Pukulan Backhand smash yaitu pukulan smash dengan menggunakan daun 

raket bagian belakang sebagai alat pemukul. Saat melakukan pukulan ini posisi 

badan membelakangi net dengan mengutamakan gerakan cambukan pergelangan 

tangan yang di arahkan menukik ke belakang. (Tohar,1992: 64). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 
 

Pukulan Backhand Smash  
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(Sumber : PB.PBSI, 2001:45) 

 

2.1.4 Gerakan Pukulan Smash Penuh 

Pukulan smash penuh Adalah suatu pukulan yang keras dan curam ke 

bawah, mengarah ke bidang lapangan pihak lawan (Tohar, 1992:57). Perkenaannya 

tegak lurus antara daun raket dengan datangnnya shuttlecock, sehingga pukulan itu 

dilakukan dengan penuh. 

Awalan sesaat sebelum melakukan pukulan adalah : 1) pada saat 

shuttlecock berada di atas kepala tangan yang memegang raket di tekuk kebelakan 

dan posisi grip atau pegangan disamping kepala, 2) selanjutnya lengan dan raket 

ditarik ke samping sampai di belakang kepala untuk mengambil awalan, 3) lengan 

luruskan keatas di samping kepala untuk meraih shuttlecock, 4) pada saat 

perkenaan shuttlecock lecutkan lengan di ikuti dengan gerakan pergelangan tangan, 

5) gerakan pergelanan tangan membuat laju shuttlecock semakin keras dan cepat. 

 

 
Gambar 2.11 

 
Rangakian Gerakan Pukulan Smash Penuh 
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Kelebihan melakukan pukulan smash ini adalah dapat mengarahkan 

shuttlecock ke sasaran secara tajam dengan letak shuttlecock sedikit di atas bagian 

atas net sehingga mengurangi kemungkinan shuttlecock keluar lapangan (Herman 

Subardjah, 2000:187). Selain itu kelebihannya yaitu saat raket menyentuh 

shuttlecock bidang raket menghadap ke sasaran sehingga mudah mengarahkannya 

(James Poole, 2006:63). 

Kesalahan umum yang sering terjadi yaitu hanya menggunakan kekuatan 

pergelangan tangan saja, dimana seharusnya gerakan secara beruntun dan seimbang 

antara tenaga yang dihasilkan dari rangkaian kekuatan otot kaki, kemudian lutut 

diteruskan ke badan, pundakatau bahu, lengandan terakhir pergelangan tangan. 

Dari pengertian di atas maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pukulan smash penuh dengan forehand stroke, karena gerakan yang dilakukan 

lebih mudah dan pandangan menghadap ke depan sehingga lebih mudah 

mengarahkan shuttlecock  pada bidang sasaran 

 

2.1.5 Komponen Penunjang Keberhasilan  Pukulan Smash Penuh 

Keberhasilan dalam melakukan pukulan smash penuh ditentukan oleh 

banyak aspek. Menurut M. Sajoto (1995:7), apabila seseorang ingin mencapai 

sesuatu prestasi optimal perlu memiliki empat macam kelengkapan yang meliputi: 

(1) pengembangan fisik, (2) pengembangan teknik, (3) pengembangan mental, (4) 

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

diperlukan dalam bulutangkis adalah aspek kondisi fisik dan biologis.  
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Menurut M. Sajoto, kondisi fisik adalah satu kesatuan yang utuh dari 

komponen-kornponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja. Baik peningkatan 

maupun pameliharaanya Komponen kondisi fisik meliputi :  

1. Kekuatan (strenght), adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu 

bekerja.  

2. Daya tahan (endurance) dalam hal ini dikenal dua macam daya tahan, yakni :  

a. Daya tahan umum (general endurance), merupakan kemampuan seseorang 

dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru an peredaran darahnya 

secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus menerus 

yang melibatkan kontraksi sejumlah otot dengan intensitas tinggi dalam 

waktu yang cukup lama.  

b. Daya tahan otot (local endurance), merupakan kemampuan seseorang 

dalam mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus menerus 

dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu.  

3. Daya otot (muscular power), merupakan kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kemampuan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang 

sependek-pendeknya. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa daya otot = 

kekuatan (vorce) X kecepatan (velocity). Seperti dalam lompat tinggi, tolak 

peluru, serta gerak lain yang bersifat eksplosif. 

4. Kecepatan (speed), merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan 

gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu sesingkat- 

singkatnya. Seperti dalam lari cepat, pukulan dalam tinju, balap sepeda, 
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panahan dan lain-lain. Dalam hal ini ada kecepatan gerak dan kecepatan 

eksplosif.  

5. Daya lentur (flexibility), merupakan kemampuan seseorang dalam penyesuaian 

diri untuk segala aktifitas dengan penguluran tubuh yang luas. hal ini akan 

sangat mudah ditandai dengan tingkat flexibility persendian pada seluruh tubuh.  

6. Kelincahan (agility), merupakan kemampuan seseorang mengubah posisi di 

area tertentu. seseorang yang mampu mengubah posisi yang berbeda dalam 

kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahanya cukup baik 

mengintegrasikan bermacam-macam gerakan yang berbeda ke dalam pola 

gerakan tunggal secara efektif.  

7. Koordinasi (coordination), merupakan kemampuan seseorang 

mengintegrasikan bermacam-macam gerakan yang berbeda ke dalam pola 

gerakan tunggal secara efektif. 

8. Keseimbangan (balance), merupakan kemampuan seseorang mengendalikan 

organ- organ syaraf otot, di bidang olahraga banyak hal yang harus dilakukan 

oleh atlet dalam permasalah keseimbangan ini baik dalam menghilangkan atau 

mempertahankan keseimbangan. 

9.  Ketepatan (accuracy), merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan 

gerak bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat merupakan jarak atau 

mungkin suatu objek langsung yang harus dikenai dengan salah satu bagian 

tubuh.  

10. Reaksi (reaction), merupakan kemampuan seseorang untuk segera bertindak 

secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera, 

syaraf atau feeling lainya. seperti dalam mengantisipasi datangnya sutllecock.  
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Dari kesepuluh komponen kondisi fisik tersebut faktor yang dominan 

diperlukan dalam pukulan smash penuh adalah kekuatan pada otot tangan. Hal ini 

seperti pendapat R. Soekarman (1987:119), yang menyatakan bahwa syarat 

kemanpuan fisik yang harus dimiliki oleh setiap pemain bulutangkis adalah 

kekuatan pada lengan sebagai anggota tubuh yang digunakan untuk melakukan 

berbagai pukulan. 

Aspek biologis yang merupakan segala potensi yang menyangkut struktur 

dan postur tubuh yang mendukung dalam pelaksanaan smash penuh adalah panjang 

lengan dan tinggi badan sebab pukulan smash penuh biasanya dilakukan pada 

sutllecock yang kedudukannya tinggi di atas kepala pemain sehingga 

membutuhkan jangkaun yang tinggi pula. 

 

2.1.6 Kekuatan Tangan 

Kekuatan adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan sitim kerja 

otot tubuh secara maksimal (M. Sanjoto 1995:8). Menurut Harsono (1988:176), 

kekuatan merupakan kemampuan dari otot untuk dapat mengatasi tekanan atau 

beban dalam aktivitas.  

Tangan adalah anggota badan dari pergelangan tangan sampai ke ujung jari, 

yang terdiri dari tulang – tulang metakarpal sampai tulang ruas jari atau falang 

(W.J.S. Poerwadarminto, 1995:583).  

Kekuatan tangan dalam penelitian ini di gunakan dalam menggengam  

pegangan raket. Semakin kuat genggaman maka akan menghasilkan pukulan yang 

semakin keras dan cepat karena genggaman yang kuat berfungsi untuk menahan 

benturan daun raket gengan shuttleock. 
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2.1.7 Panjang Lengan 

Lengan adalah organ tubuh yang panjangnya dari akromeon sampai ke 

ujung jari tengah. Dengan kekuatan otot lengan yang besar, maka akan 

memungkinkan seorang pemain melakukan pukulan yang keras dan akurat untuk 

menghentikan permainan lawan.  

Pada bagian tangan atas terdapat tulang lengan atas (tulang humerus) 

dengan sekumpulan otot, diantaranya musculus bichep brachili, brachialis, 

musculus corabobra brachialis, musculus trichep brachi, musculus fleksor 

digitilongus, musculus brachio radialis, musculus bisep brochineoput longus. 

Lengan atas ini bagian atas berhubungan dengan bahu dengan dihubungkan oleh 

sendi bahu (articulasio humeri) dan pada bagian bawah berhubungan dengan 

lengan bawah yang dihubungkan oleh sendi siku (articulasio cubiti). Pada lengan 

bawah ada dua tulang yaitu tulang hasta (tulang radius) dan tulang pengumpil 

(tulang ulna), pada bagian bawah tulang ini berhubungan dengan telapak tangan 

dengan dihubungkan oleh sendi pergelangan tangan (Articulasio Radiocarpalia). 

Otot-otot yang terdapat pada lengan bawah antara lain musculus brachialis, 

musculus ekstensorcarpi, musculus radius longus, musculus digitorum kommunis 

dan musculus fleksor radialis. 

Kontraksi otot lengan atas dan bawah dapat bersinergi dan menghasilkan 

kekuatan tangan yang memperkuat gengaman raket untuk di gunakan pada saat 

memukul shuttlecock dan pada saat perkenaan antara daun raket dengan shuttlecock 

sehingga menghasilkan laju shuttlecock yang cepat. 
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Gambar 2.12 
 

Lengan dan Otot-otot Serta Tulang-tulang Pendukungnya 
(Evelin C.  Pearce, 1992:104) 

 
Gerakan pada pukulan smash penuh merupakan gerak lengan yang ditekuk, 

siku sejajar atau lebih tinggi dari bahu, lengan atas ditekuk lalu mengibas ke depan 

bawah diikuti dengan melurusnya lengan atas dan bawah. Tenaga yang dihasilkan 

mengalir ke daun raket yang kemudian membentur shuttlecock dari atas samping 

belakang. 

Batasan panjang lengan merupakan bagian tubuh sepanjang lengan atas 

sampai lengan bawah dan diakhiri pada ujung jari tengah. Bila ditinjau secara 

anatomi panjang lengan dari tulang os honerus, os radius, os ulna, os 

mehapalengea.  Pada tulang-tulang tersebut melekat otot-otot dan bila usia 

seseorang bertambah maka akan bertambah pula panjang tulang-tulang tersebut dan 

akan diikuti oleh pemanjangan dan pembesaran otot tersebut. 
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Gerakan ayunan lengan pada pukulan smash penuh merupakan gerak rotasi 

atau berputar terjadi karena obyek bergerak pada lintasan lingkaran mengelilingi 

satu titik yang tetap. Sudarminto (1992:78). menjelaskan bahwa gerak rotasi atau 

gerak angular sama halnya gerak linear juga membahas tentang jarak, kecepatan 

dan percepatan. Perbahasan yang paling penting ialah bahwa jarak, kecepatan dan 

percepatan, dihubungkan dengan gerak rotasi, meskipun persamaan-persamaan 

atau rumus-rumus yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara 

besar-besaran itu sama dengan yang digunakan dalam gerak linear, unit-unit ukuran 

yang digunakan berbeda.  

Hubungan panjang lengan dengan gerakan angular dalam hal jarak, 

kecepatan dan percepatan dalam ayaunan lengan pada pukulan smash penuh dapat 

dijelaskan menggunakan sistem kerja pengungkit. Misalnya pengungkit A 

jari-jarinya lebih pendek daripada B dan B lebih pendek daripada C. jika ketiga 

pengungkit tersebut digerakkan sepanjang jarak angular yang sama dalam waktu 

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

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

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

pada masing - masing ujung pengungkit akan sebanding dengan panjangnya 

pengungkit.  

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.13 

Jarak Angular A, B, C sama jarak linier A<B<C 
Sumber: Sudarminto (1992:93) 

A B C



 

 

33

Suatu obyek yang bergerak pada ujung radius yang panjang akan memiliki 

linear lebih besar dari pada obyek yang bergerak pada ujung radius yang pendek, 

jika kecepatan angularnya dibuat konstan. Hal tersebut sesuai yang dikatakan oleh 

Sudarminto (1992:95) bahwa makin panjang radius makin besar kecepatan 

linearnya, jadi sangat menguntungkan bila digunakan pengungkit 

sepanjang-panjangnya untuk memberikan kecepatan linear kepada obyek, asal 

panjang pengungkit tersebut tidak mengorbankan kecepatan angular. 

Selain menunjang kecepatan ayunan lengan saat melakukan pukulan smash 

penuh, dengan dimilikinya lengan yang panjang juga sangat menguntungkan dalam 

hal menjangkau shuttlecock yang biasanya kedudukannya tinggi di atas kepala. 

2.1.8 Tinggi Badan 

Aspek biologis yang berupa struktur dan postur tubuh adalah salah satu 

penentu pencampain olahraga (M Sajoto, 1995:2). Pemain bulutangkis yang baik 

harus memiliki beberapa aspek antar lain anatomi yang baik, tinggi badan 180 cm 

ke atas untuk putera dan 160 cm ke atas untuk puteri (Suharsono HP, 1984:8). 

Bahwa dengan memiliki anatomi yang baik (struktur dan power tubuh yang baik) 

sangat menguntungkan untuk melakukan forehand smash. Keunggulan dengan 

dimilikinya postur tubuh yang tinggi dalam melakukan forehand smash pada 

bulutangkis adalah semakin tingginya jangkauan tangan saat memukul shuttlecock. 

Menurut Yacob (2006:FIT Edisi 35) mengatakan bahwa untuk menjadi 

seorang pemain bulutangkis yang baik diperlukan postur tubuh dengan tinggi 

badan seperti kejangkungan yang dimiliki Agung Nugroho, 180 cm lebih. 

Sedangkan menurut Pi Hongyan (2004:Djarum Super Site) pola bulutangkis 

cenderung cepat dan mengandalkan pukulan smash yang mematikan. Ini harus 

didukung dengan tinggi badan diatas 175 cm. 
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Semakin tinggi orang yang akan melakukan pukulan smash penuh maka 

akan semakin tinggi pula jangkauan meraih shuttlecock sehinggan shuttlecock 

semakin curam atau tajam, sehingga hasil pukulan tersebut akan lebih baik, dengan 

demikian lawan akan lebih sulit mengembalikan shuttlecock. 

 

2.1.9 Kerangka Berpikir 

2.1.9.1 Hubungan Kekuatan Tangan dengan Ketepatan Pukulan Smash Penuh 

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam landasan teori, bahwa 

kemampuan pukulan smash penuh bulutangkis dipengaruhi oleh kekuatan tangan 

yang dimiliki pemain, sehingga porsi latihan fisik terutama kekuatan pada tangan 

perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal tersebut dikarenakan saat melakukan 

ayunan raket ke belakang yang stabil sangat bergantung pada kekuatan pada 

tangan, sedangkan kondisi fisik yang lain yaitu kecepatan hanya sebagai 

pendukung saja. Saat ayunan ke depan dan perkenaan raket terhadap shuttlecock 

sangat memerlukan sumbangan dari kekuatan tangan dan kecepatan ayunan raket 

dari belakang ke depan dan untuk memberikan dorongan kepada shuttlecock 

sehingga menjadi pukulan smash yang keras. Saat ayunan lanjutan yang juga 

sangat  dipengaruhi oleh kekuatan tangan terutama untuk memegang raket dengan 

genggaman yang kuat karena sebelumnya untuk memukul bola dengan kuat.  

Jadi pebulutangkis yang memiliki kekuatan tangan yang baik yang 

merupakan kombinasi unsur kekuatan otot lengan dan kecepatan ayunan lengan 

mungkin dapat melakukan pukulan smash penuh dengan baik, sehingga diduga ada 

hubungan positif antara kekuatan tangan dengan hasil pukulan smash penuh. 

2.1.9.2 Hubungan Panjang Lengan dengan Ketepatan Pukulan Smash Penuh 
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Secara anatomis panjang lengan kurang efektif, karena panjang lengan 

terjadi dari panjangnya os. humerus, os. radius, os. ulnea, os. metaphalangea dan 

os. metacarpae, disamping itu panjang lengan tidak menghasilkan kekuatan. 

Panjang lengan yang dibentuk dari tulang-tulang hanya berfungsi tempat perlekatan 

otot. Namun bila ditinjau dari pengungkit terutama pengungkit II dan hukum 

Newton maka panjang lengan sama dengan lengan pengungkit. Dalam hal ini 

panjang lengan pengungkit saat mengayunkan tangan dalam aktivitas pukulan 

smash disebut jari-jari. Pada saat obyek bergerak dalam lintasan busur, maka 

gerakannya disebut gerak rotasi atau angular. Makin panjang radius, makin besar 

pula kecepatan liniernya.  

Jadi sangat menguntungkan bila digunakan pengungkit yang lebih panjang 

untuk menghasilkan kecepatan linier kepada obyek, asalkan panjang pengungkit 

tersebut tidak mengorbankan kecepatan angular, makin panjang pengungkit makin 

besar usaha yang digunakan untuk mengayun. Berdasarkan hal tersebut maka dapat 

diduga bahwa ada hubungan antara panjang lengan dengan hasil pukulan smash 

penuh bulutangkis. 

2.1.9.3 Hubungan Tinggi Badan dengan Ketepatan Pukulan Smash Penuh 

Tinggi badan yaitu ukuran panjang tubuh dari telapak kaki sampai kepala. 

Dalam berbagai cabang olah raga termasuk bulutangkis memerlukan bentuk 

anatomi tubuh yang ideal (tinggi). Untuk dapat melakukan pukulan smash penuh 

dengan kecepatan yang tinggi ke arah lapangan lawan, maka seorang pemain 

bulutangkis harus mampu memukul shuttlecock pada posisi yang paling tinggi. 

Dengan posisi shuttlecock yang tinggi saat melakukan pukulan smash penuh, maka 

akan menghasilkan arah shuttlecock yang lebih tajam dan dapat menjadi senjata 
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untuk menyerang kepertahanan lawan.   Dengan demikian menunjukkan bahwa 

tinggi badan memiliki hubungan erat dengan ketepatan pukulan smash penuh 

bulutangkis.  

2.1.9.4 Hubungan Kekuatan Tangan, Panjang Lengan dan Tinggi Badan dengan 

Ketepatan Pukulan Smash Penuh 

Seorang pemain bulutangkis idelnya memiliki tinggi badan di atas 180 cm. 

Dengan memiliki tinggi badan yang baik memungkinkan seorang pemain 

bulutangkis mampu melakukan pukulan smash penuh dengan jangkauan 

shuttlecock yang lebih tinggi sehingga memungkinkan arah shuttlecock dapat 

bergerak lurus dan cepat kearah lawan. Gerakan pukulan smash penuh saat lengan 

di tekuk di samping kepala, di dorong ke belakan bawah kepala, di ayun ke depan 

kepala dengan lengan lurus merupakan hasil kontraksi otot otot yang terdapat pada 

bahu dan otot yang terdapat dipangkal lengan. Kekuatan yang dihasilkan otot akan 

memutar lengan tangan yang panjang dengan kecepatan penuh dan membuat 

gerakan rotasi dengan bersumbu pada articulatio humerus. Semakin besar kekuatan 

yang dihasilkan tangan maka semakin cepat putaran lengan dan apabila lengan itu 

semakin panjang, maka makin besar kecepatan liniernya. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa semakin cepat putaran panjang lengan dengan dukungan kemampuan 

otot-otot yang terdapat pada lengan akan menghasilkan pukulan smash penuh yang 

keras dan cepat.  

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diduga ada hubungan antara 

kekuatan tangan, panjang lengan dan tinggi badan dengan ketepatan pukulan smash 

bulutangkis. 
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2.2 Hipotesis 

Menurut Sutrisno Hadi  (1994:257), hipotesis adalah pernyataan yang 

masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kebenarannya. Sedangkan 

menurut Suharsimi Arikunto (1998:67), hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Adapun hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Ada hubungan antara kekuatan tangan dengan ketepatan pukulan smash penuh 

pada mahasiswa IKK Bulutangkis UNNES Tahun 2008.  

2. Ada hubungan antara panjang lengan dengan ketepatan pukulan smash penuh 

pada mahasiswa IKK Bulutangkis UNNES Tahun 2008. 

3. Ada hubungan antara tinggi badan dengan ketepatan pukulan smash penuh 

pada mahasiswa IKK Bulutangkis UNNES Tahun 2008 

4. Ada hubungan antara kekuatan tangan, panjang lengan dan tinggi badan dengan 

ketepatan pukulan smash penuh pada mahasiswa IKK Bulutangkis UNNES 

Tahun 2008. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian. 

Berbobot atau tidak suatu penelitian tergantung pada pertanggungjawaban 

metodologi penelitian, maka diharapkan dalam metodologi harus tepat dan 

mengarah pada tujuan yang diharapkan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Menurut 

Suharsimi Arikunto (1998 : 93) survei merupakan bagaian studi deskriptif yang 

bertujuan untuk mencari kedudukan atau status, fenomena atau gejala dan 

menentukan kesamaan status dengan  cara membandingkannya dengan standar 

yang sudah ditentukan. Menurut Mochammad Moeslim (1968 : 19) survei adalah 

suatu koleksi atau pengumpulan, analisa, interpretasi, dan laporan yang disusun 

seara teratur dan sistematis tentang fakta – fakta penting yang berhubungan 

dengan aspek – aspek tertentu. Maksud survei adalah untuk menentukan 

kenyataan, keadaan, atau efisiensi semangat kerja dalam membantu menentukan 

perbaikan satatus waktu itu. Survei dibagi menjadi beberapa macam yaitu : tes, 

angket, wawancara, observasi, skala bertingkat, dan dokumentasi. Tes adalah 

serentetan pernyataan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. Metode survai tes pada penelitian ini adalah tes ketepatan 

pukulan smash penuh pada mahasiswa IKK Bulutangkis UNNES Tahun 2008 

 



 

 

39

 

3.1 Metode Penentuan Objek Penelitian 

Sebelum mulai 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 kesalahan yang mungkin terjadi, perlu diadakan pemisah tentang 

langkah untuk menentukan objek penelitian, antara lain : 

3.1.1 Populasi 

Sutrisno Hadi (1987:220), mengemukakan bahwa populasi ialah seluruh 

penduduk yang dimaksud untuk diteliti. Populasi dibatasi sebagai sejumlah 

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

sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (1998:115), populasi adalah keseluruhan 

objek penelitian. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa putra IKK Bulutangkis FIK UNNES tahun 2008 dengan jumlah 37 

mahasiswa. Adapun alasan peneliti memilih populasi tersebut adalah: 

1. Mereka memiliki jenis kelamin yang sama yaitu putra 

2. Mereka memikili kemampuan yang merata dan dapat melakukan pukulan 

smash penuh. 

3. Mereka telah mendapat mata kuliah bulutangkis 1 dan 2 

4. Jumlah mahasiswa cukup memadai yang dapat digunakan dalam penelitian. 

3.1.2 Sampel 

Sampel menurut Suharsimi Arikunto (1998:117) adalah sebagian atau 

wakil dari populasi yang diteliti. Sutrisno Hadi (1987:221) mengatakan bahwa 
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sampel adalah sebagian individu yang diselidiki. Lebih lanjut Suharsimi Arikunto 

(1998:187), menerangkan bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila 

subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi tetapi jika jumlah subyeknya besar dapat diambil 

10–15 % atau 20–25 % atau lebih, tergantung setidak-tidaknya :  

1. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan biaya 

2. Luas wilayah pengamatan dari setiap subyek karena hal ini menyangkut 

banyak sedikitnya data. 

3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti, untuk penelitian yang 

beresiko besar, tentu saja sampel lebih besar lebih baik. 

Mengacu dari pendapat tersebut, maka pengambilan sample dalam 

penelitian ini menggunakan teknik total sampling, yaitu mengambil seluruh 

mahasiswa putra IKK Bulutangkis UNNES Tahun 2008 yang berjumlah 37 orang 

sebagai sampel penelitian, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi 

3.1.3 Variabel 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1998 : 99). Sedangkan variabel yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Bebas 

Adalah Variabel yang mempengaruhi atau penyebab dalam penelitian ini, ada 

tiga variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kekuatan tangan, panjang lengan 

dan tinggi badan mahasiswa IKK bulutangkis UNNES Tahun 2008. 

2. Variabel Terikat 



 

 

41

Disebut juga variabel tergantung, yaitu variabel yang dipengaruhi. Dalam 

penelitian ini variabel terikatnya adalah ketepatan pukulan smash  penuh pada 

mahasiswa IKK bulutangkis UNNES tahun 2008. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah metode survei dengan tehnik tes dan pengukuran. Survei adalah cara 

pengumpulan data dari jumlah unit individu dalam waktu (jangka waktu) yang 

bersamaan (Winarno Surakhmad, 1982:141, dikutip oleh Suharsimi Arikunto, 

1998:92) 

Tes dan pengukuran itu dilakukan terhadap variabel bebas terdiri dari 

kekuatan tangan, panjang lengan, tinggi badan dan variabel terikat yaitu ketepatan 

pukulan smash penuh pada mahasiswa IKK bulutangkis UNNES tahun 2008. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:151), instrumen penelitian adalah alat 

atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar 

pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lebih 

lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang digunakan 

untuk memperoleh data harus sesuai dengan yang diinginkan. Baik tidaknya 

penelitian juga tergantung dengan instrumen penelitian.   

Adapun beberapa instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data 

pada penelitian ini adalah : 

3.1.1 Pull and Push Dynamometer 
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Pull and push dynamometer merupakan instrumen tes yang digunakan 

untuk mengukur kekuatan tangan. Adapun pelaksanaan dari pengukuran kekuatan 

tangan ini adalah sebagai berikut : 

1. Pertama-tama testee berdiri tegap lurus dengan kedua kaki membuka selebar 

bahu, alat dipegang dengan kedua tangan di depan dada. Badan alat 

menghadap ke depan kedua lengan atas samping. 

2. Selanjutnya tarik/dorong alat sekuat-kuatnya dengan menggunakan kedua 

lengan dan pada saat menarik/mendorong kedua lengan tidak boleh meyentuh 

dada 

3. Tes dilakukan tiga kali, hasil tertinggi dari tes tersebut merupakan skor yang 

diperoleh masing–masing testee.  

Instrumen dari tes kekuatan tangan tersebut dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 3.1. 
 

 Push and Pull Dynamometer 
       Sumber : Dokumentasi Penelitian 

3.1.2 Antropometer 
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Antropometer merupakan intrumen tes yang digunakan untuk mengukur 

panjang bagian-bagian tubuh manusia. Dalam hal ini Antropometer digunakan 

untuk mengukur panjang lengan dan tinggi badan. Adapun pelaksanaan dari 

pengukuran panjang lengan dan tinggi badan tersebut adalah sebagai berikut: 

3.1.2.1 Pengukuran Panjang lengan 

Pelaksanaan dari pengukuran panjang lengan menggunakan antropometer 

adalah sebagai berikut: 

1. Mula-mula peneliti membuat garis pada dinding dengan patokan 

antropometer. 

2.  Testee diminta berdiri tegak disamping garis tersebut. 

3. Testee diminta menjulurkan lengan smash searah dengan garis. 

4.  Maka panjang lengan testee dapat terlihat pada garis tersebut. 

3.1.2.2 Pengukuran Tinggi Badan 

Pelaksanaan dari pengukuran tinggi badan menggunakan antropometer 

adalah sebagai berikut: 

1. Mula-mula peneliti membuat garis pada dinding dengan patokan 

antropometer. 

2. Testee diminta berdiri tegak disamping sejajar dengan garis tersebut. 

3. Maka tinggi badan testee akan dapat diketahui dengan memberi tanda pada 

garis tersebut. 

Instrumen dari panjang lengan dan tinggi badan tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 



 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

       
Gambar 3.2 

Antropometri 
       Sumber : Dokumentasi Penelitian 

3.1.2.3 Instrumen Test Ketepatan Pukulan Smash Penuh 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen ketepatan 

pukulan smash penuh dalam bulutangkis yang disusun oleh M. Nasution, dkk 

(1993:38 yang mempunyai validitas 0,820 dan reliabilitas sebesar 0,932). 

Pelaksanaan test pukulan smash penuh sesuai dengan petunjuk instrumen 

test ketepatan pukulan smash dalam bulutangkis yang disusun oleh M. Nasution, 

dkk (1993:42). Setiap testee melakukan pukulan smash, di mana petugas akan 

mencatat hasil yang diperoleh testee sesuai dengan jatuhnya sutllecock ke dalam 

daerah sasaran. Pelaksanaan tes awal adalah sebagai berikut:  

1. Testee melakukan pukulan smash penuh setelah diberi umpan oleh 

pengumpan dengan service lob. 

2. Setelah menerima umpan, testee dapat bergerak untuk menjemput bola dengan 

pukulan smash penuh. 
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3. Sasaran smash dapat ditujukan disebelah kiri atau kanan, karena untuk daerah 

sasaran mempunyai nilai yang sama. 

4. Setelah hasil pukulan smash yang masuk atau jatuh di daerah sasaran atau di 

atas garis batas, dianggap satu dan mendapat nilai 5 (lima), sedangkan untuk 

pukulan yang gagal atau tidak masuk pada sasaran mendapat nilai nol 

(kosong), dengan catatan sbb: 

a. Bila pengumpan dalam menyajikan bola tidak baik, sedangkan testee tetap 

berusaha untuk memukul dengan pukulan smash penuh di mana hasilnya 

masuk di daerah sasaran, maka nilai yang diberikan adalah 5 (lima), tetapi 

bila sajian bola tidak baik dan testee tidak memukul, maka haknya tidak 

dikurangi. 

b. Bila pengumpan atau penyaji memberikan bola baik, tetapi testee tidak 

memukul, maka testee dianggap telah melakukan pukulan dan mendapat 

nilai nol. 

c. Kesempatan untuk melakukan pukulan smash penuh diberikan sebanyak 

20 kali, dengan cara 10 kali dari sebelah kanan dan 10 kali dari sebelah 

kiri. 

d. Nilai keseluruhan dijumlah sehingga nilai maksimal setiap testee yang 

diperoleh dari 20 kali memukul adalah 100. Moh. Nasution, dkk (1993:34-

35). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  
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Gambar 3.3 

Lapangan untuk Test Ketepatan Smash 
(M. Nasution , 1993:34 - 35) 

 

3.4 Analisa Data 

Analisa data adalah serangkaian pengamatan terhadap sesuatu variabel 

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

disusun sebagai data statistik. Dalam penelitian ini teknik analisis data 

menggunakan teknik regresi dan korelasi sederhana dan ganda. Pelaksanaan uji 

hipotesis penelitian, setelah data diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya dan 

analisis dengan teknik regresi dengan program bantu statistik SPSS for windows 

release 12 (Singgih Santoso, 2002:125). Sebelum melakuakan uji analisis lebih 

dahulu dilakukan dengan sejumlah uji persyaratan untuk mengetahui kelayakan 

data. Adapun uji persyaratan tersebut meliputi :  

3.4.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data 

yang akan dianalisis. Adapun uji normalitas data dalam penelitian ini 
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menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. Kriteria uji jika signifikansi > 0,05 

data dinyatakan normal, sebaliknya jika signifikansi <0,05 data dinyatakan tidak 

normal. 

3.4.2 Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui seragam tidaknya 

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

homogenitas varians dihitung dengan menggunakan uji levens test. Kriteria uji 

jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan homogen, sebaliknya jika signifikansi 

<0,05 data dinyatakan tidak homogen. 

3.4.3 Uji Linieritas 

Uji linieritas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diperoleh 

linier ataukah tidak. Jika data linier, maka dapat dilanjutkan dengan teknik regresi 

linier dan jika tidak linier dilanjutkan dengan teknik regresi non linier. Uji 

linieritas dengan uji F yang kriteria pengujianya yaitu jika signifikansi < 0,05 data 

dinyatakan linier dan  jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan tidak linier. 

 

3.4.4 Uji Keberartian Model 

Uji keberartian model dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi 

yang diperoleh signifikan ataukah tidak. Uji keberartian model dilakukan 

menggunakan uji t dengan kriteria pengujianya yaitu jika signifikansi < 0,05 

model regresi dinyatakan signifikan dan  jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan 

tidak signifikan. 
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3.5 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penelitian  

3.5.1 Faktor Kesungguhan  

Kesungguhan hati dari masing-masing subyek tidak sama antara satu 

dengan yang lainnya. Untuk menghindari hal ini diusahakan masing-           

masing subyek bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tes, cara yang ditempuh 

adalah mengawasi dan mengontrol subyek dalam melakukan setiap tes. 

 

3.5.2 Faktor Penggunaan Alat  

Dalam penelitian ini alat yang digunakan diusahakan dalam keadaan siap 

(diterakan) dalam arti siap untuk dipakai sehingga tidak mengganggu jalannya 

penelitian. 

Dari masing-masing subyek banyak yang belum mengetahui cara 

menggunakan alat sehingga dari peneliti dan petugas berusaha menjelaskan 

penggunaan alat dan memberi contoh sebaik mungkin sehingga dalam 

pelaksanaannya diusahakan tidak banyak melakukan kesalahan dalam penggunaan 

alat. 

 

3.5.3 Faktor Pemberian Materi  

Pemberian Materi dalam pelaksanaan tes mempunyai peran yang besar 

dalam pencapaian hasil yang baik. Usaha yang ditempuh agar pencapaian Materi 

tes kapada subyek dapat diterima dengan baik adalah sebelum pelaksanaan tes 

subyek diberi petunjuk secara lesan, setelah itu didemonstrasikan agar subyek 

dapat mencontoh dan bagi subyek yang belum jelas diberi kesempatan untuk 

bertanya. 
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3.5.4 Faktor Kegiatan Subyek di Luar Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan bersamaan dengan jam pelaksanaan latihan, 

sehingga konsentrasi anak terbagi dua antara penelitian dan latihan. Cara 

mengatasi hal tersebut dengan menfokuskan subyek dalam penelitian dengan 

meminta bantuan kepada dosen IKK bulutangkis UNNES untuk mendampingi 

dan mengawasi. 

3.5.5 Faktor Psikologi  

Biasanya faktor kejiwaan sanggat berpengaruh terhadap fisik seseorang. 

Perasaan grogi dalam melaksanakan tes siring muncul karena dilihat teman dan 

orang lain, ini sangat berpengaruh terhadap hasil khususnya dalam pelaksanaan 

tes pukulan smash penuh. Cara mengatasinya adalah dengan memberi motofasi 

dan pengawasan dari dosen IKK.     

3.5.6 Faktor Jumlah Sampel  

Jumlah sampel berpengaruh terhadap hasil penelitian karena semakin 

banyak sampel yang digunakan semakin baik hasilnya. Oleh karena jumlah 

populasi dalam penelitian ini ada 37 mahasiswa, maka semua populasi dijadikan 

sampel untuk memaksimalkan hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Diskripsi Data 

Data dari hasil tes dan pengukuran kekuatan tangan dengan satuan 
kilogram, panjang tangan dengan satuan cm, tinggi badan dengan satuan cm, serta 
ketepatan pukulan smash penuh. Karena masing-masing variabel penelitian 
memiliki satuan yang berbeda, maka untuk pengolahan data terlebih dulu diubah 
menjadi skor T dengan jalan 50 ditambah 10 kali nilai hasil dikurangi rata-rata 
dibagi standar deviasi. Adapun diskripsi data kekuatan tangan, panjang tangan, 
tinggi badan, dan ketepatan pukulan smash penuh berdasar hasil tes tersaji pada 
tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 

Deskripsi Data Variabel Penelitian 
Variabel N Minimal Maksimal Rata-rata SD 

Kekuatan tangan (X1) 
Panjang lengan (X2) 
Tinggi badan (X3) 
Ketepatan pukulan smash (Y) 

37 
37 
37 
37 

28.30 
63.00 
157.00 
15.00 

54.70 
77.00 
179.00 
45.00 

38.05 
69.38 
165.38 
29.46 

5.41 
3.37 
5.35 
8.15 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

Tabel 4.1 menyajikan diskripsi data hasil pengukuran berdasar angka kasar 

atau data mentah hasil pengukuran variabel kekuatan tangan rata-rata sebesar 

38,05 kg; nilai maksimal 54,70 kg; nilai minimal 28,30 kg; dan standar deviasi 

sebesar 5,41 kg. Panjang lengan rata-rata sebesar 69,38 cm; nilai maksimal 77,00 

cm; nilai minimal 63,00 cm; dan standar deviasi sebesar 3,37 cm. Tinggi badan 

rata-rata sebesar 165,38 cm; nilai maksimal 179 cm; nilai minimal 157,00 cm; dan 

standar deviasi sebesar 5,35 cm. Adapun ketepatan pukulan smash penuh rata-rata 

sebesar 29,46; nilai maksimal 45,00; nilai minimal 15; dan standar deviasi sebesar 

8,15. 
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4.1.2 Uji Prasayarat Analisis 

Agar memenuhi persyaratan analisis dalam menguji hipotesis penelitian, 

akan dilakukan beberapa langkah uji persyaratan, meliputi : uji normalitas data, 

uji homogenitas varians data, dan uji linieritas data dan uji keberartian model garis 

regresi. Adapun hasilnya dirangkum pada tabel-tabel di bawah ini. 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas distribusi data masing-

masing variabel meliputi kekuatan tangan, 

panjang lengan, serta ketepatan pukulan 

smash penuh, dengan anggota sampel 

sejumlah 37 orang berdasar pada hasil 

pengukuran atau tes diperoleh hasil seperti 

tersaji pada tabel 4.2 sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Rangkuman Uji Normalitas Distribusi Data dengan Kolmogorov-Smirnov Z 

Variabel Kol-Smir Z Sig. Keterangan 

Kekuatan tangan (X1) 0,509 0,958 N
o
r
m
a
l

Panjang lengan (X2) 0,788 0,564 
Normal 

Tinggi badan (X3) 1,116 0,166 Normal 
Ketepatan pukulan smash (Y) 0,908 0,382 Normal 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 
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 Berdasar pada hasil analisis yang tercantum dalam tabel 4.2 terlihat bahwa 

data masing-masing variabel yaitu variabel kekuatan tangan, panjang lengan, 

tinggi badan serta ketepatan pukulan smash penuh, penyebarannya distribusi 

normal karena nilai signifikansinya > 0,05 sehingga dapat dilanjutkan dengan 

uji parametrik. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas Varians Data 

 Prasyarat berikutnya untuk memenuhi analisis yaitu melakukan uji 

homogenitas varians data. Uji homogenitas varians data untuk menguji kesamaan 

beberapa buah populasi. Adapun hasil uji homogenitas data penelitian 

menggunakan uji Chi Kuadrat seperti tercantum pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Rangkuman Uji Homogenitas Varians Data Menggunakan Uji Chi Kuadrat 
Variabel χ 2 hitung Sig. Keterangan 

Kekuatan tangan (X1) 3,649 1,000 Homogen 
Panjang lengan (X2) 11,973 0,366 Homogen 
Tinggi badan (X3) 18,595 0,290 Homogen 
Ketepatan pukulan smash (Y) 8,595 1,98 Homogen 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

 Berdasar pada hasil analisis yang menggunakan chi kuadrat seperti yang 

tercantum pada tabel 4 terlihat bahwa varians data variabel penelitian dalam 

keadaan homogen karena nilai signifikansinya > 0,05, sehingga dapat dilanjutkan 

dengan uji parametrik. 

4.1.2.3 Uji Linieritas 

Uji kelinearan atau uji linearitas adalah uji untuk mengetahui apakah antara 

prediktor (X1, X2 dan X3) memiliki hubungan yang linier atau tidak dengan 
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kriterium. Uji ini dilakukan dengan teknik analisis varians. Adapun hasil dari 

analisis varians data kekuatan tangan, panjang lengan, tinggi badan dan ketepatan 

pukulan smash penuh dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 

Rangkuman Uji Linieritas Variabel Data Penelitian Menggunakan Anava 
Variabel F hitung Sig. Keterangan 

X1 – Y 16,002 0,000 Linier 
X2 – Y 13,586 0,001 Linier 
X3 – Y 10,300 0,003 Linier 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

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

dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, maka variabel prediktor penelitian 

yaitu variabel kekuatan tangan, panjang lengan, dan tinggi badan dengan 

ketepatan pukulan smash penuh dapat dinyatakan linier. 

4.1.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian yang mengkaji hubungan antara kekuatan tangan, 

panjang lengan, dan tinggi badan dengan ketepatan pukulan smash penuh 

dilakukan dengan analisis hubungan menggunakan teknik regresi. Perhitungan 

statistik dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 12. Adapun 

hasil perhitungan analisis data tersaji pada tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.5 

Ringkasan Hasil Analisis Regresi antara Kekuatan Tangan, Panjang Lengan dan 
Tinggi Badan Dengan Ketepatan Pukulan Smash Penuh 
Sumber variasi R R Square df 1 df 2 Fhitung Ftabel 

X1 dengan Y 0,560 0,314 1 35 16,002 4,12 
X2 dengan Y 0,529 0,280 1 35 13,586 4,12 
X3 dengan Y 0,477 0,227 1 35 10,300 4,12 
X123 dengan Y 0,682 0,465 1 33 9,566 3,89 
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Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

4.1.3.1 Hubungan Kekuatan Tangan terhadap Ketepatan Pukulan Smash Penuh 

Hasil analisis korelasi kekuatan tangan (X1) dengan ketepatan pukulan 

smash penuh (Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,560. Keberartian dari 

koefisien korelasi tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji r pada α = 5% 

dengan n = 37 diperoleh rtabel = 0,325. Karena rhitung = 0,560 > rtabel = 0,325, 

sehingga hipotesis nihil yang mengatakan “Tidak ada hubungan yang signifikan 

antara kekuatan tangan dengan ketepatan pukulan smash penuh pada mahasiswa 

IKK Bulutangkis FIK UNNES tahun 2008, di tolak”, dengan demikian hipotesis 

alternatif yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kekuatan 

tangan dengan ketepatan pukulan smash penuh pada mahasiswa IKK Bulutangkis 

FIK UNNES tahun 2008 di terima. 

Bentuk hubungan antara kekuatan tangan dengan ketepatan pukulan smash 

penuh dapat digambarkan dari persamaan regresi yang diperoleh yaitu : Y = 

21,994 + 560X1. Uji keberartian persamaan regresi dengan uji F diperoleh F hitung 

= 16,002 > Ftabel = 4,12 yang berarti persamaan tersebut signifikan dan dapat 

digunakan menggambarkan bentuk hubungan kekuatan tangan dengan ketepatan 

pukulan smash penuh. Adapun bentuk hubungan tersebut adalah setiap terjadi 

kenaikan kekuatan tangan sebesar 1 satuan, maka akan diikuti dengan 

meningkatnya ketepatan pukulan smash penuh sebesar 0,560 satuan pada 

konstanta 16,002 sebaliknya setiap terjadi penurunan kekuatan tangan sebesar 1 

satuan, maka akan diikuti dengan menurunnya ketepatan pukulan smash penuh 

sebesar 0,560 satuan pada konstanta 16,002. 
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4.1.3.2 Hubungan Panjang lengan dengan Ketepatan Pukulan Smash Penuh 

Hasil analisis korelasi panjang tangan (X2) dengan ketepatan pukulan smash 

penuh (Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,529. Keberartian dari koefisien 

korelasi tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji r. pada α = 5% dengan n = 

30 diperoleh rtabel = 0,529. Karena rhitung = 0,529 > rtabel = 0,325, sehingga hipotesis 

nihil yang mengatakan “Tidak ada hubungan yang signifikan antara panjang 

lengan dengan ketepatan pukulan smash penuh pada mahasiswa IKK Bulutangkis 

FIK UNNES tahun 2008, di tolak”, dengan demikian hipotesis alternatif yang 

menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara panjang lengan dengan 

ketepatan pukulan smash penuh pada mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES 

tahun 2008.di terima.  

Bentuk hubungan antara panjang lengan dengan ketepatan pukulan smash 

penuh dapat digambarkan dari persamaan regresi yang diperoleh yaitu : Y = 

23,559 + 0,529X2. Uji keberartian persamaan regresi dengan uji F diperoleh F 

hitung = 13,586 < Ftabel = 4,12 yang berarti persamaan tersebut signifikan sehingga 

dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk hubungan panjang lengan dengan 

ketepatan pukulan smash penuh. Adapun bentuk hubungan tersebut adalah setiap 

terjadi kenaikan panjang lengan sebesar 1 satuan, maka akan diikuti dengan 

meningkatnya ketepatan pukulan smash penuh sebesar 0,529 satuan pada 

konstanta 23,559 sebaliknya setiap terjadi penurunan panjang lengan sebesar 1 

satuan, maka akan diikuti dengan menurunnya ketepatan pukulan smash penuh 

sebesar 0,529 satuan pada konstanta 23,559. 

4.1.3.3 Hubungan Tinggi Badan dengan Ketepatan Pukulan Smash Penuh 
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Hasil analisis korelasi tinggi badan (X3) dengan ketepatan pukulan smash 

penuh (Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,477. Keberartian dari koefisien 

korelasi tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji r pada α = 5% dengan n = 

37 diperoleh rtabel = 0,325. Karena rhitung = 0,447 > rtabel = 0,325, sehingga hipotesis 

nihil yang mengatakan “Tidak ada hubungan yang signifikan antara tinggi badan 

dengan ketepatan pukulan smash penuh pada mahasiswa IKK Bulutangkis FIK 

UNNES tahun 2008, di tolak”, dengan demikian hipotesis alternatif yang 

menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan 

ketepatan pukulan smash penuh pada mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES 

tahun 2008 di terima.  

Bentuk hubungan antara tinggi badan dengan ketepatan pukulan smash 

penuh dapat digambarkan dari persamaan regresi yang diperoleh yaitu : Y = 

26,159 + 0,477X3. Uji keberartian persamaan regresi dengan uji F diperoleh F 

hitung = 10,300 > Ftabel = 4,12 yang berarti persamaan tersebut signifikan dan dapat 

digunakan menggambarkan bentuk hubungan tinggi badan dengan ketepatan 

pukulan smash penuh. Adapun bentuk hubungan tersebut adalah setiap terjadi 

kenaikan tinggi badan sebesar 1 satuan, maka akan diikuti dengan meningkatnya 

ketepatan pukulan smash penuh sebesar 0,477 satuan pada konstanta 26,159 

sebaliknya setiap terjadi penurunan tinggi badan sebesar 1 satuan, maka akan 

diikuti dengan menurunnya ketepatan pukulan smash penuh sebesar 0,477 satuan 

pada konstanta 26,159. 

4.1.3.4 Hubungan Kekuatan Tangan, Panjang lengan Dan Tinggi Badan Dengan 

Ketepatan Pukulan Smash Penuh 
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Hasil analisis regresi ganda antara kekuatan tangan, panjang lengan dan 

tinggi badan dengan ketepatan pukulan smash penuh diperoleh koefisien korelasi 

sebesar 0,682. Uji keberartian koefisien korelasi ganda dengan uji F diperoleh F 

hitung = 9,566 > Ftabel = 3,89 untuk α = 5% dengan dk (3:33), sehingga hipotesis 

nihil yang mengatakan “Tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan 

tangan, panjang lengan, dan tinggi badan dengan ketepatan pukulan smash penuh 

pada mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES tahun 2008, di tolak”, dengan 

demikian hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara kekuatan tangan, panjang lengan, dan tinggi badan dengan 

ketepatan pukulan smash penuh pada mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES 

tahun 2008.di terima. 

Bentuk hubungan antara kekuatan tangan, panjang lengan dan tinggi badan 

dengan ketepatan pukulan smash penuh dapat digambarkan dari persamaan regresi 

yang diperoleh yaitu : Y = 6,592 + 0,433X1 + 0,291X2 + 0,144X3. Dari persamaan 

tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap terjadi kenaikan kekuatan tangan, panjang 

lengan dan tinggi badan secara bersama-sama sebesar 1 satuan, maka akan diikuti 

dengan meningkatnya ketepatan pukulan smash penuh sebesar 

(0,433+0,291+0,144) satuan pada konstanta 6,592 dan sebaliknya setiap terjadi 

penurunan kekuatan tangan, panjang tangan dan tinggi badan secara bersama-

sama sebesar 1 satuan , maka akan diikuti dengan menurunnya ketepatan pukulan 

smash penuh sebesar (0,433+0,291+0,144) satuan pada konstanta 6,592. 

Besarnya sumbangan dari kekuatan tangan (X1), panjang lengan (X2) dan 

tinggi badan (X2) dengan ketepatan pukulan smash penuh (Y) secara bersama-
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sama atau secara simultan dapat diketahui dari koefisien determinasi ganda. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh harga koefisien determinasi sebesar 0,465. 

Dengan demikian besarnya sumbangan kekuatan tangan (X1), panjang lengan (X2) 

dan tinggi badan (X2) dengan ketepatan pukulan smash penuh (Y) adalah 49,5% 

dan selebihnya yaitu 53,5% dari ketepatan pukulan smash penuh (Y) dipengaruhi 

faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

Besarnya hubungan dari masing-masing variabel bebas dengan variabel 
terikat dapat diketahui dari sumbangan efektif masing-masing variabel bebas. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh hubungan efektif kekuatan tangan (X1) 
dengan ketepatan pukulan smash penuh (Y) sebesar 27,2%, hubungan efektif 
panjang lengan (X2) dengan ketepatan pukulan smash penuh (Y) sebesar 15,4% 
dan hubungan efektif tinggi badan (X3) dngan ketepatan pukulan smash penuh (Y) 
sebesar 6,9%. Dengan demikian terlihat bahwa kekuatan tangan memberikan 
sumbangan lebih besar terhadap ketepatan pukulan smash penuh dibandingkan 
panjang lengan dan tinggi badan. 

 
4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa baik 

sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kekuatan tangan, panjang lengan dan 

tinggi badan berhubungan secara signifikan dengan ketepatan pukulan smash 

penuh pada mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES tahun 2008. Terkait dengan 

temuan yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat dibahas hal-hal sebagai 

berikut: 

4.2.1 Hubungan Kekuatan Tangan dengan Ketepatan Pukulan Smash Penuh 

Unsur kekuatan yang terdapat pada diri manusia telah ada semenjak 

manusia itu dilahirkan. Hanya pada saat anak-anak sifatnya masih murni, belum 

mendapat pengaruh dari lingkungannya. Perkembangan unsur kekuatan itu sejalan 

dengan bertambahnya usia manusia. Sehingga kekuatan yang dihasilkan oleh 
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kontraksi otot menjadi dasar untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan 

manusia. Aktivitas yang dimaksud disini adalah aktivitas olahraga khususnya 

olahraga bulutangkis. 

Pukulan smash penuh sebagai salah satu senjata untuk menyerang 

memerlukan kekuatan yang maksimal saat pelaksanaannya. Kekuatan tangan 

dalam melakukan pukulan smash penuh dapat terjadi akibat kontraksi otot-otot 

yang terdapat pada tangan dan lengan mulai dari ujung sampai pangkal lengan 

dalam rangka memukul bola dengan penuh tenaga dan cepat. Kekuatan tangan 

sangat diperlukan dalam pelaksanaan pukulan smash bulutangkis. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dari hasil penelitian ini dimana ada hubungan yang signifikan 

antara kekuatan tangan terhadap ketepatan pukulan smash penuh pada mahasiswa 

IKK Bulutangkis FIK UNNES tahun 2008. 

Pentingnya kekuatan tangan untuk menunjang keterampilanpukulan  

smash penuh dalam  bulutangkis didukung dari pendapat Depdikbud (1997:4) 

yang menyatakan kekuatan merupakan dasar dari setiap aktifitas manusia, karena 

kekuatan itu merupakan modal dasar untuk melakukan teknik-teknik dasar 

olahraga dan juga dapat dipakai alat peningkatan rasa percaya diri lebih besar. 

Dengan kekuatan tangan yang besar, maka akan memungkinkan seorang pemain 

bulutangkis melakukan pukulan smash yang keras dan cepat mengarah pada 

bidang sasaran yang sulit dijangkau lawan guna memenangkan pertandingan. 

Secara umum pada saat melakukan pukulan smash penuh dalam  

bulutangkis menurut pelaksanaannya terdapat tiga tahap pola gerakan tangan yang 

dominan yaitu siku di tekuk ke samping atas kepala dan raket mengarah kedepan, 
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ayunan lengan bawah kebelakan atas kepala, ayun ke depan di atas kepala dengan 

lengan lurus untuk membenturkan daun raket terhadap shuttlecock dan gerak 

lanjutan. Untuk mengggerakan extensor siku, yaitu saat melakukan ayunan ke 

belakang otot tangan yang bekerja adalah otot triceps, untuk menggerakan tangan 

memutar pada saat ayunan ke depan otot yang bekerja adalah otot teres major, sub 

scapularis, latisimusdorsi dan pectoralis major, dan untuk menggerakan tangan 

sebagai pendorong saat melakukan gerakan lanjutan, otot yang bekerja adalah otot 

latisimusdorsi,pectoralis major, teres major dan triceps. Melihat kenyataan 

tersebut, dalam rangka peningkatan kekuatan tangan guna mencapai ketepatan 

smash penuh yang optimal, maka bagian-bagian otot tangan tersebutlah yang 

harus diperhatikan.  

4.2.2 Hubungan Panjang Lengan dengan Ketepatan Pukulan Smash Penuh 

Pukulan smash penuh seringkali dilakukan dari daerah tiga perempat 

panjang  lapangan dengan posisi shutllechock  yang tinggi di atas kepala. Untuk 

mampu meraih posisi shutllechock  yang tinggi tersebut diperlukan jangkauan 

lengan yang panjang. Selain memiliki jangkauan lengan untuk memukul 

shutllechock  yang tinggi, dengan dimilikinya lengan yang panjang juga 

memungkinkan untuk mampu memukul shutllechock  dengan lebih keras dan cepat 

sebab menurut Sudarminto (1992:95), suatu obyek yang bergerak pada ujung 

radius yang panjang akan memiliki kecepatan linear lebih besar dari pada obyek 

yang bergerak pada ujung radius yang pendek, jika kecepatan angularnya dibuat 

konstan, makin panjang radius makin besar kecepatan linearnya.  
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Jika dikaitkan dalam penelitian ini, dengan memiliki lengan yang panjang, 

maka raihan lengan untuk melakukan pukulan smash penuh akan semakin tinggi 

dan gaya yang dihasilkan akan semakin besar yang pada akhirnya hasil 

pukulannya menjadi semakin keras mengarah pada bidang lapangan lawan.  

Kenyataan tersebut dibuktikan melalui penelitian ini dimana terdapat hubungan 

yang signifikan antara panjang lengan dengan ketepatan pukulan smash penuh 

pada mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES tahun 2008. Derajat hubungan 

panjang lengan dengan ketepatan pukulan smash penuh ini cukup besar yaitu 

0,529.  

Mengacu dari kenyataan tersebut, maka dalam upaya meningkatakan 

ketepatan pukulan smash penuh dalam  bulutangkis, maka setiap pemain 

hendaknya dapat memanfaatkan panjang lengannya secara efektif saat memukul 

shutllechock agar arah pukulan yang dihasilkan semakin tajam dan cepat masuk 

ke dalam bidang lapangan lawan. 

4.2.3 Hubungan Tinggi Badan dengan Ketepatan Pukulan Smash Penuh 

Berdasar pada hasil analisis data menunjukkan bahu tinggi badan juga 

berhubungan secara signifikan dengan ketepatan pukulan smash penuh pada 

mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan 

dalam melakukan pukulan smash, penuh shutllechock harus dipukul ke bawah 

dengan sudut jatuh sebesar mungkin. Sudut jatuh ini lebih penting daripada 

kecepatan shutllechock. Oleh karena itu, usahakan memukul pada ketinggian 

semaksimum mungkin dengan bidang raket yang mengarah ke bawah pada saat 
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persentuhan raket dengan shutllechock sangat diperlukan untuk memperoleh hasil 

pukulan yang tajam.  

Kemampuan memukul pada ketinggian semaksimal mungkin dapat 

diperoleh dari postur tubuh pemain yang  tinggi ataupun dari kemampuan pemain 

dalam melakukan lompatan yang tinggi. Dengan demikian sangat beralasan 

apabila dalam penelitian ini diperoleh temuan bahwa tinggi badan berhubungan 

secara signifikan dengan ketepatan pukulan smash penuh bulutangkis. Lebih 

lanjut pentingnya tinggi badan dalam  bulutangkis juga ditegaskan oleh Yacob 

(2006:35) bahwa untuk menjadi seorang pemain bulutangkis yang baik diperlukan 

postur tubuh dengan tinggi badan seperti kejangkungan yang dimiliki Agung 

Nugroho, 180 cm lebih. 

4.2.4 Hubungan Kekuatan tangan, Panjang Lengan, dan Tinggi Badan 

dengan Ketepatan Pukulan Smash Penuh 

Berdasar hasil analisis regresi ganda menunjukkan bahwa kekuatan 

tangan, panjang lengan dan tinggi badan berhubungan secara signifikan dengan 

ketepatan pukulan smash penuh pada mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES 

tahun 2008.  

Ditinjau dari sumbangan efektif masing-masing prediktor menunjukkan 

bahwa kekuatan tangan memberikan sumbangan sebesar 27,2%, panjang lengan 

memberikan sumbangan sebesar 15,4% dan tinggi badan memberikan sumbangan 

6,9%. Dari kenyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa yang memberikan 

hubungan paling dominan dengan ketepatan pukulan smash penuh dalam  
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bulutangkis adalah kekuatan tangan, kemudian diikuti oleh panjang lengan dan 

yang paling kecil adalah tinggi badan. 

Adanya hubungan kekuatan tangan dengan hasil pukulan smash penuh 

bulutangkis didukung pendapat Tohar (2002:57-58) yang menyatakan pukulan 

smash dalam  bulutangkis merupakan salah satu pukulan yang sering 

menghasilkan nilai secara langsung sebab pukulan ini merupakan suatu gerak 

ayunan tangan yang cepat, mendadak dan menghasilkan pukulan yang keras serta 

menerjunkan shuttle cock secara curam. Tenaga yang digunakan pukulan smash 

ini cukup besar sehingga perlu diperhitungkan yang masak untuk menggunakan 

pukulan ini. 

Adanya hubungan panjang lengan dengan ketepatan pukulan smash penuh 

karena panjang lengan sangat diperlukan dalam pelaksanaan pukulan smash penuh 

bulutangkis. Hal tersebut diperkuat pendapat Tohar (2002:57-58) dalam 

melaksanakan pukulan smash jangan sekali-kali dengan tangan membengkok 

karena menurut hukum mekanika tangan yang digunakan untuk memukul smash 

yang membengkok akan mengurangi jangkauan yang setinggi-tingginya guna 

menghasilkan pukulan sengan sudut yang tajam. 

Adanya hubungan tinggi badan dengan ketepatan pukulan smash penuh 

bulutangkis didukung pendapat Yacob (2006: 35) yang mengatakan untuk 

menjadi seorang pemain bulutangkis yang baik diperlukan postur tubuh dengan 

tinggi badan seperti kejangkungan yang dimiliki Agung Nugroho, 180 cm lebih. 

Dalam peneletian ini tinggi badan dikaitkan dengan hasil pukulan smash penuh 

bulutangkis. Pendapat lain juga dikemukakan Pi Hongyan (2004:13) yang 
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menyatakan pola  bulutangkis cenderung cepat dan mengandalkan pukulan smash 

penuh yang mematikan yang harus didukung dengan tinggi badan diatas 175 cm. 

Mengingat gerakanpukulan smash penuh sangat komplek melibatkan 

berbagai komponen kondisi fisik dan teknik, hal yang perlu diperhatikan agar 

hasil pukulan smash penuh bulutangkis menjadi optimal adalah berusaha 

mengkoordinasikan segala komponen yang terlibat agar menjadi satu kesatuan 

gerakan yang mantap sehingga mencapai hasil yang optimal. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1  Simpulan 

Berdasar pada hasil pengolahan data penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Ada hubungan kekuatan tangan dengan ketepatan pukulan smash penuh pada 

mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES tahun 2008. 

2. Ada hubungan panjang lengan dengan ketepatan pukulan smash penuh pada 

mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES tahun 2008. 

3. Ada hubungan tinggi badan dengan ketepatan pukulan smash penuh pada 

mahasiswa IKK Bulutangkis FIK UNNES tahun 2008. 

4. Ada hubungan antara kekuatan tangan, panjang lengan, dan tinggi badan 

dengan ketepatan pukulan smash penuh pada mahasiswa IKK Bulutangkis 

FIK UNNES tahun 2008. 

 

5.2  Saran 

Berorientasi pada hasil analisis dan simpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka perlu penulis ajukan beberapa saran kepada dosen IKK 

bulutangkis UNNES sebagai berikut : 

1. Dalam melatih pukulan smash penuh pada mahasiswa IKK bulutangkis 

hendaknya diimbangi dengan peningkatan kondisi fisik berupa latihan 

kekuatan otot tangan secara maksimal sehingga pelatihan yang dilakukan 

dapat berhasil guna dan berdaya guna. 
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2. Saat melakukan pukulan smash penuh hendaknya ditekankan pada 

penggunaan ruas tangan sepenuhnya agar hasilnya lebih optimal. 

3. Bagi dosen IKK bulutangkis UNNES dalam melakukan seleksi mahasiswa 

IKK Bulutangkis hendaknya memperhatikan postur tubuhnya terutama tinggi 

badan sebab hal ini akan berdampak pada keberhasilan latihan yang diikuti 

terutama dalam latihan pukulan smash penuh. 

4. Perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meneliti faktor-faktor 

lain sepeti kelentukan togok, kelentukan pergelangan tangan, power otot 

tungkai atau yang lain agar diperoleh informasi yang semakin lengkap terkait 

dengan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pukulan smash penuh pada 

mahasiswa IKK bulutangkis UNNES tahun 2008 ini.   
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INSTRUMENT TES KETEPATAN SMASH M NASUTION 1992 
 

Instrument yang digunakan dalam penelitian adalah instrumement pukulan 

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

mempunyai validitas sebesar 0,820 dan reliabilitas 0,937 

Untuk mendapatkan unpan yang tepa atau memperoleh keajegan dalam 

mengumapan adalah asisten pelatih PB SEHAT Semarang yang sudah terbiasa 

memberikan umpan. Didaerah pukulan smash dineri tanda dari pita sebagai 

patokan dalam memberi umpan. 

Pelaksanaan tes sebagai berikut : 

1. testee melakukan pukulan smash setelah diberi umpan oleh penmgumpan 

dengan pukulan service lob. 

2. setelah menerima umpah testee dapat bergerak kebelakan untuk 

menyambut shuttlecock dengan pukulan smash. 

3. arah pukulan smash dapat ditujukan kekiri atau menyilang dan kekanan 

atau lurus. Karena daerah nilai sasaran pukulan smash sama. 

Penilaian : 

a. Tiap pukulan smash yang masuk didalam atau jatuh tepat pada garis batas 

dianggap sah dan mendapat nilai 5, sedangkan pukulan smash yang gagal 

mendapat nilai 0 dengan catatan sebagai berikut :  

- Bila pengumpan tidak baik (salah ) akan tetapi pemain berusaha 

memukul dan hasilnya masuk atau tepat diberi nilai 5. 

- Bila pengumpan baik akan tetapi pemain tidak berusaha memukul 

diberi nilai 0. 

- Bila pengumpan tidak baik (salah ) akan tetapi pemain tidak  

berusaha memukul maka testee diberi kesempatan untuk 

mengulang. 

b. Kesempatan melakukan pukulan smash sebanyak 20 kali dengan rincian 

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

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

pelaksanaan, sehingga kemunkinan mendapat nilai 100. 
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