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SARI 
 

A. Mujami', 2010. Sumbangan Reaksi dan Kelincahan terhadap Hasil 
Footwork pada Mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun 2009. 
 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah ada sumbangan 
antara reaksi terhadap hasil footwork?, 2) Apakah ada sumbangan antara 
kelincahan terhadap hasil footwork?, 3) Apakah ada sumbangan antara reaksi dan 
kelincahan terhadap hasil footwork?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1) 
Mengetahui sumbangan antara reaksi terhadap hasil footwork, 2) Mengetahui 
sumbangan kelincahan terhadap hasil footwork, dan 3) Mengetahui sumbangan 
antara reaksi dan kelincahan terhadap hasil footwork. 

Populasi dalam penelitihan mahasiswa IKK bulutangkis I Jurusan 
Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun 2009. 
Sampel penelitian diambil dengan teknik total sampling yaitu mengikut sertakan 
semua mahasiswa yang mengambil matakuliah IKK bulutangkis I berjumlah 14 
mahasiswa. Variabel bebas dalam penelitihan ini adalah reaksi dan kelincahan. 
Sedangkan variabel terikatnya hasil footwork. Pengumpulan data penelitian 
menggunakan teknik survey tes dan analisis terhadap hasil penelitian dilakukan 
dengan teknik regresi sederhana dan ganda. 

Hasil penelitian menunjukan : 1) sumbangan reaksi terhadap hasil 
footwork pada Mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun 2009 dalam ketegori rendah, 
besarnya sumbangan tersebut yaitu 29,5%. 2) sumbangan kelincahan terhadap 
hasil footwork pada Mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan 
Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun 2009 dalam kategori 
sedang, besarnya sumbangan tersebut yaitu 43,9%, dan 3) sumbangan antara 
reaksi dan kelincahan terhadap hasil footwork pada Mahasiswa IKK Bulutangkis I 
Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun 
2009 dalam kategori sedang, besarnya sumbangan tersebut yaitu 43,5%.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah reaksi dan 
kelincahan mahasiswa IKK bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun 2009 memberikan sumbangan yang 
sedang terhadap hasil footwork yang dapat dilakukan. Terkait simpulan tersebut 
dapat diajukan saran : 1) Bagi mahasiswa IKK bulutangkis I hendaknya 
meningkatkan reaksi, kelincahan untuk memperoleh footwork yang baik, 2) Bagi 
peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis diharapkan untuk dapat 
mengambil variabel lain yang turut berhubungan terhadap hasil footwork seperti, 
kelentukan tungkai, kecepatan lari, keseimbangan ataupun yang lain agar 
diperoleh informasi yang semakin lengkap tentang faktor-faktor yang menunjang 
hasil footwork. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, manusia semakin 

menyadari pentingnya olahraga. Melalui olahraga diharapkan dapat membentuk 

manusia yang sehat jasmani dan rohani serta memiliki watak disiplin dan pada 

akhirnya akan membentuk manusia yang berkualitas. Dari berbagai macam 

cabang olahraga yang ada di Indonesia, bulutangkis merupakan salah  satu cabang 

olahraga yang populer. Untuk menjadi pemain bulutangkis yang berprestasi maka 

seseorang harus menguasai teknik dasar dan teknik pukulan dalam bulutangkis. 

Teknik dasar bulutangkis adalah penguasaan pokok yang harus dipahami dan 

dikuasai oleh setiap pemain dalam melakukan kegiatan bermain bulutangkis. 

Penguasaan teknik dasar ini mencakup : cara memegang raket, gerakan 

pergelangan tangan, footwork, pemusatan pikiran atau konsentrasi. (Tohar :1992 

:34). Setelah teknik dasar dikuasai, selanjutnya pemain perlu menguasai teknik 

pukulan. Teknik pukulan adalah cara-cara melakukan pukulan pada bulutangkis 

dengan tujuan menerbangkan shuttle cock ke bidang lapangan lawan (Tohar, 

1992:40). Menurut Herman Subardjah (2000:27-28), secara garis besar teknik 

pukulan bulutangkis dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pukulan bawah, pukulan 

lurus atau samping dan pukulan atas. Pukulan dengan ayunan raket dari bawah 

terdiri dari service (service tinggi/lob, service pendek, service kedut/flick service), 

under arm lob, dan pukulan netting. Pukulan mendatar atau menyamping terdiri 
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dari offensif lob, defensif lob, drive, dropshot dan netting. Sedangkan pukulan dari 

atas kepala (overhad strockes) terdiri dari overhead lob, overhead smash, 

chopped, dropshot, dan around the head.  

Setelah menguasai berbagai jenis teknik pukulan dalam bulutangkis, pemain perlu 

penguasaan berbagai teknik pukulan tersebut menjadi suatu bentuk pola pukulan yang baik. Pola 

pukulan adalah pukulan rangkaian yang dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan yang 

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

secara berulang-ulang sehingga menjadikan suatu bentuk rangkaian teknik pukulan yang dapat 

dimainkan secara harmonis dan terpadu (Tohar, 1992:70). Manfaat pola pukulan adalah 

mengajarkan pemain untuk mengusai lapangan dan keseimbangan berdiri sehingga pemain 

tersebut dapat melancarkan pukulan dan mengembalikan pukulan dengan baik. Untuk menunjang 

pukulan tersebut diperlukan footwork yang baik. footwork pada intinya adalah pembentukan posisi 

kaki yang tepat untuk mengambil shuttle cock. Cara mengatur footwork yang baik mutlak 

diperlukan oleh seorang pemain bulutangkis. Dengan penguasaan kerja kaki yang baik, seorang 

pemain akan mampu bergerak seefisien mungkin ke semua bagian dalam lapangannya (James 

Poole, 2007:48). Secara umum ada enam daerah dasar kerja kaki dalam bulutangkis, yaitu: 

1. Gerakan arah kiri depan untuk pukulan di atas  jaring dan bawah (lob). 

2. Gerakan  arah  kanan depan untuk pukulan di atas jaring dan bawah (lob). 

3. Gerakan samping kiri untuk mengembalikan pukulan smash atau drive pada 

sisi backhand. 

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

sisi forehand.  

5. Gerakan kanan belakang untuk pukulan forehand atas dan  

6. Gerakan kiri belakang untuk pukulan backhand. 

(James Poole, 2007:48). 
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Berorientasi pada pentingnya footwork dalam bulutangkis, diperlukan 

berbagai komponen kondisi fisik yang dapat menunjang kerja kaki tersebut. 

Adapun komponen-komponen kondisi fisik menurut M. Sajoto (1995:2) 

meliputi:(1) kekuatan (strength), (2) daya tahan (endurance), (3) daya ledak 

(power), (4) kecepatan (speed), (5) kelenturan (fleksibility), (6) kelincahan 

(agility), (7) koordinasi (coordination), (8) keseimbangan (balance), (9) ketepatan 

(accuracy), dan (10) reaksi (reaction). 

Menurut mekanika  footwork dalam bulutangkis, komponen-komponen 

kondisi fisik yang diperlukan dalam footwork diantaranya adalah reaksi dan 

kelincahan. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak 

secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera, syarat 

atau feeling lainnya. (M. Sajoto 1995 : 10).  

Reaksi dalam bulutangkis merupakan cara pemain melakukan reaksi 

menuju arah datangnya shuttle cock. Pemain yang memempunyai reaksi tinggi 

akan cepat bergerak untuk melakukan pukulan kembalian. Semakin tinggi 

kemampuan rekasi seorang pemain bulutangkis semakin baik dalam menyambut 

datangnya shuttle cock.  

Selain reaksi, kelincahan juga diperlukan dalam menunjang footwork  

dalam bulutangkis. M. Sajoto (1995:9) menyatakan kelincahan (agility) 

merupakan kemampuan seseorang untuk mengubah posisi di area tertentu 

Seseorang yang dapat mengubah pada posisi berbeda dalam kecepatan yang tinggi 

dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahanya cukup baik. Sedangkan 

Suharno HP (1986:47) menyatakan kelincahan merupakan kemampuan dari 

seseorang untuk mengubah posisi badan secepat mungkin sesuai situasi yang di 
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hadapi. Kelincahan sangat membantu footwork dalam bulutangkis. Seorang 

pemain bulutangkis yang lincah, maka gerakannya akan cepat dan gesit, sehingga 

penguasaan footwork yang cepat merupakan salah satu pendukung untuk 

menguasai permainan bulutangkis secara baik. Jadi kelincahan yang dimiliki 

seseorang semakin baik, maka footwork-nya semakin baik pula. Tanpa 

kelincahan, jangan mengharap pemain dapat melakukan rangkaian pukulan yang 

baik dalam bulutangkis. Karena kelincahan sangat penting dalam menunjang 

penempatan badan sebelum melakukan pukulan. 

Mahasiswa IKK Bulutangkis I merupakan pembelajaran TP Bulutangkis 

pada mahasiswa di Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang sedang menempuh mata kuliah 

IKK Bulutangkis I. Mereka sudah mendapat materi TP Bulutangkis I dan II dan 

sudah menguasai teknik dasar bulutangkis termasuk langkah (footwork). Kondisi 

ini menarik untuk diteliti. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengadakan penelitian dengan 

judul: “SUMBANGAN  KEMAMPUAN REAKSI DAN KELINCAHAN 

TERHADAP HASIL FOOTWORK PADA MAHASISWA IKK BULUTANGKIS 

I JURUSAN PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA FIK UNNES 

TAHUN 2010”, dengan alasan: 

1. Footwork memiliki peranan yang sangat penting dalam bulutangkis agar 

pemain dapat bergerak efisien ke segala penjuru lapangan. 
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2. Footwork dalam bulutangkis memerlukan dukungan kemampuan rekasi dan 

kelincahan. 

3. Sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian mengenai hubungan 

kemampuan rekasi dan kelincahan terhadap hasil footwork pada mahasiswa 

IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tahun 2009. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1) Apakah ada sumbangan antara kemampuan rekasi terhadap hasil footwork pada 

mahasiswa IKK  Bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Universitas Negeri Semarang Tahun  2009 ? 

2) Apakah ada sumbangan antara kelincahan terhadap hasil footwork pada 

mahasiswa IKK   Bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Universitas Negeri Semarang Tahun  2009 ? 

3) Apakah ada sumbangan antara kemampuan rekasi dan kelincahan terhadap 

hasil footwork pada mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun  2009 ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui sumbangan antara kemampuan rekasi terhadap hasil 

footwork pada mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun  2009.  

2) Untuk mengetahui sumbangan antara kelincahan terhadap hasil footwork pada 

mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Universitas Negeri Semarang Tahun  2009.  

3) Untuk mengetahui sumbangan antara kemampuan rekasi dan kelincahan 

terhadap hasil footwork pada mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun  2009. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari agar permasalahan yang dibicarakan dalam penelitian 

ini tidak menyimpang dari tujuan dan salah penafsiran atas istilah yang 

digunakan, maka penulis memberi penjelasan dan penegasan istilah, yaitu: 

1.4.1 Sumbangan 

Sumbangan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah:(1)  pemberian 

sebagai bantuan, (2) Bantuan, (3) Sokongan ; (Poerwodarminta, 1997:12). 

 Berkaitan dengan judul penelitian, maka sumbangan yang dimagsud adalah 

sumbangan antara kemampuan rekasi dan kelincahan dengan hasil footwork pada 

mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Universitas Negeri Semarang tahun 2009. 
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1.4.2 Kemampuan rekasi 

Tingkat adalah tinggi rendahnya sesuatu hal. Reaksi adalah kemampuan 

seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang 

ditimbulkan lewat indera atau feeling lainnya. M. Sajoto (1995:10). Kemampuan 

rekasi adalah tinggi rendahnya kemampuan seseorang untuk segera bertindak 

secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera atau  

feeling lainnya. 

 Maksud dari kemampuan rekasi dalam penelitian ini adalah kemampuan 

mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Universitas Negeri Semarang tahun 2009 untuk segera bertindak secepatnya 

dalam menanggapi rangsangan dari alat tes reaksi yaitu  Tkk 5108 Reaktion. 

1.4.3 Pembahasan Kelincahan 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi di area 

tertentu. Seseorang yang dapat mengubah pada posisi berbeda dalam kecepatan 

yang tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahanya cukup baik (M. 

Sajoto  (1995:9).    Menurut  Suharno  HP  (1986:47),    kelincahan    merupakan 

kemampuan dari seseorang untuk mengubah posisi badan secepat mungkin sesuai 

situasi yang di hadapi. 

Kelincahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 

mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Universitas Negeri Semarang tahun 2009 dalam mengubah posisi badan secepat 

mungkin sesuai situasi yang di hadapi berupa gerak memotong sinar dari alat tes 

kelincahan Tkk 1272 Beam type repetitive side stepping tester. 
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1.4.4 Hasil Footwork 

Menurut Herman Subardjah (2000:27), footwork  adalah gerak-gerak langkah kaki yang 

mengatur badan untuk menempatkan posisi badan sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam 

melakukan gerakan memukul shuttle cock sesuai dengan posisinya. Lebih lanjut James Poole 

(2007:48) menyatakan bahwa kerja kaki pada intinya adalah pembentukan posisi kaki yang tepat 

untuk mengambil shuttle cock.  

Hasil footwok yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah hasil  yang diperoleh 

mahasiswa IKK bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri 

Semarang tahun 2009 dalam menempatkan posisi badan dengan cepat keberbagai kotak 

pengukuran olah kaki yang diukur dengan bidang sasaran tes rangkaian olah kaki (Tohar 1992: 

39). 

1.4.5 Mahasiswa IKK Bulutangkis I 

Mahasiswa IKK Bulutangkis I adalah semua mahasiswa yang sedang 

belajar di Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang yang mengambil mata kuliah IKK Bulutangkis I 

pada tahun 2009. 

 

1.5  Kegunaan Hasil Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat menjadi insipirasi 

khusunya di bidang bulutangkis. 

1.5.2  Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

memberikan gambaran mengenai hubungan kemampuan rekasi dan kelincahan 
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dengan hasil footwork pada mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun 2009, sehingga dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan atau acuan bagi penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Bulutangkis 

Bulutangkis merupakan olahraga yang populer. Olahraga ini menarik minat 

berbagai kelompok umur. Bulutangkis dapat dimainkan baik pria maupun wanita, 

di dalam atau di luar ruangan, shuttle cock bulutangkis dipukul dan dimainkan di 

udara, sehingga permainan ini merupakan permainan cepat yang membutuhkan 

gerak reflek yang baik dan tingkat kebugaran yang tinggi (Tony Grice 1996:1). 

Bulutangkis merupakan olahraga permainan yang bersifat individual yang 

dapat dilakukan dengan cara satu orang melawan satu orang atau dua orang 

melawan dua orang. Permainan ini menggunakan raket sebagai alat pemukul dan 

suttlecock sebagai objek pukul, lapangan permainan berbentuk segi empat dan 

dibatasi oleh net untuk memisahkan antara daerah permainan sendiri dan daerah 

permainan lawan (Herman Subardjah, 2000:13). 

Tujuan bulutangkis adalah berusaha untuk menjatuhkan shuttle cock di 

daerah permainan lawan dan berusaha agar lawan tidak dapat memukul shuttle 

cock dan menjatuhkannya di daerah permainan sendiri. Pada saat permainan 

berlangsung, masing-masing pemain harus berusaha agar shuttle cock tidak 

menyentuh lantai di daerah permainan sendiri. Apabila shuttle cock jatuh di lantai 

atau menyangkut di net, maka permainan terhenti.  

Berbagai gerakan yang ada dalam bulutangkis diantaranya adalah gerakan 

memukul dengan raket, berdiri, melangkah, berlari, menggeser posisi badan, 
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meloncat dan sebagainya. Kesemua gerakan itu terangkai dalam suatu pola gerak 

yang menghasilkan suatu kesatuan gerak pemain bulutangkis untuk 

menyelesaikan tugas gerak (Herman Subardjah, 2000:13).  

 

2.2 Teknik Dasar Bulutangkis 

Teknik dasar adalah penguasaan pokok yang harus dipahami dan dikuasai 

oleh setiap pemain dalam melakukan kegiatan bermain bulutangkis. Tohar (1992: 

34). 

Teknik dasar bulutangkis dapat dibagi dalam empat bagian, yaitu :   

1. Gerakan memegang raket  

2. Gerakan pergelangan tangan 

3. Gerakan melangkahkan kaki 

4. Pemusatan pikiran (Tohar, 1992:ii). 

2.2.1 Pegangan Raket  

Cara memegang dan menggerakkan raket bulutangkis sangat mudah. Oleh 

karena bentuk raket yang dipergunakan ringan. Dengan demikian raket dapat 

dipegang dan dimainkan secara bebas dan leluasa. Dalam bulutangkis cara 

memegang raket ada beberapa macam. Menurut James Poole (2007:18-20) ada 

dua cara untuk memegang raket dalam permainan bulu tangkis terdiri dari 

forehand grip dan backhand grip. Sedangkan 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 berjabat tangan; (4) pegangan backhand.  
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2.2.2 Gerakan Pergelangan Tangan  

Urutan pukulan dalam bulutangkis diawali dengan gerakan kaki, gerakan 

badan, gerakan 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. Seorang pemain itu dapat melakukan 

pukulan dangan baik bila dia menggerakkan seluruh kegiatan berkesinambungan 

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

2.2.3 Gerakan Melangkahkan Kaki 

Gerakan melangkahkan kaki atau kerja kaki memiliki peranan yang sangat 

penting dalam bulutangkis. Tujuan kerja kaki adalah agar atlet dapat bergerak 

efisien kesegala penjuru lapangan. Menurut James Poole (2007:48) mengatakan 

bahwa ada enam daerah dasar kerja kaki yaitu: 

1) Gerakan arah kiri depan untuk pukulan di atas jaring (forehand) dan bawah 

(lob). 

2) Gerakan  arah  kanan depan untuk pukulan di atas jaring (forehand) dan 

bawah (lob). 

3) Gerakan samping kiri untuk mengembalikan pukulan smash atau drive pada 

sisi backhand. 

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

sisi forehand.  

5) Gerakan kanan belakang untuk pukulan forehand atas dan  

6) Gerakan kiri belakang untuk pukulan backhand. 
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2.2.3.1 Pemusatan Pikiran 

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. Seorang 

pemain dapat bermain dengan baik apabila ia masuk lapangan sudah 

mempersiapkan diri baik segi fisik, teknik maupun yang lain, tetapi salah satu 

unsur yang penting harus mempunyai daya konsentrasi yang, tinggi dalam 

melakukan permainan tersebut. Pemusatan pikiran merupakan faktor yang 

menentukan akan nilai prestasi pemain. Pemusatan pikiran sebelum dan sewaktu 

bermain dapat memperkembangkan rasa ketenangan dan kepercayaan diri (Tohar,  

1992:66). 

Pemusatan pikiran berarti pemain itu harus mencurahkan diri sepenuhnya 

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

mengawasi jalannya shuttle cock, kemudian memusatkan untuk mengayunkan, 

melakukan pukulan,. mengarahkan shuttle cock 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. 

Dari berbagai teknik dasar yang ada dalam bulutangkis, penguasaan  

footwork  mutlak dimiliki oleh setiap pemain bulutangkis agar dapat 

melaksanakan berbagai pukulan di berbagai penjuru lapangan. 
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2.3 Gerak Dasar dalam Bulutangkis 

Dilihat dari rumpun gerak dan jenis keterampilannya, seluruh gerakan 

yang ada dalam bulutangkis bersumber dari tiga keterampilan dasar, yaitu gerak 

lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif. Dalam rumpun lokomotor misalnya, 

gerakan menggeser, melangkah, berlari, memutar badan dan melompat. Rumpun 

gerak non-lokornotor misalnya terlihat dari sikap berdiri (stance) saat service atau 

menerima service, gerak melenting, menjangkau, atau merubah posisi badan. Dan 

rumpun gerak manipulatif terwakili oleh adanya mukul bulu (shuttle cock) dengan 

raket dari berbagai posisi (Herman Subardjah, 2000:14). 

Dari kesemua bentuk gerakan dalam bulutangkis, terdapat beberapa pola 

gerak yang sifatnya sangat dominan, sehingga menjadi ciri utama dari 

bulutangkis. Pola gerak tersebut adalah berbagai macam cara berdiri, melangkah 

ke berbagai arah, misalnya melangkah ke depan, melangkah ke belakang, 

melangkah ke samping kiri dan kanan, mundur, serong kiri dan serong kanan. 

kemudian juga melompat yang dilakukan ketika melakukan pukulan-pukulan atas. 

Dan selanjutnya adalah gerakan memukul shuttle cock dengan raket yang dapat 

dilakukan dari atas kepala (overhead strookes), dari samping atau mendatar (side 

arm strookes) dan dari bawah (under hand strookes). Pola gerak tersebut pada 

umumnya disebut Pola Gerak Dominan (PGD) dalam bulutangkis. 

Menurut Herman Subardjah (2000:14), penguasaan pola gerak dasar 

merupakan syarat dari terbentuknya keterampilan khas dalam bulutangkis. Jika 

seseorang tidak memiliki pola gerak dasar  yang diperlukan, tidak mungkin 

mampu menunjukkan kemampuan yang baik dalam bulutangkis, sebaliknya Pola 
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Gerak Dominan (PGD) khas bulutangkis akan dimiliki secara memadai, manakala 

orang itu sering melakukannya.  

Kesemua pergerakan maju, mundur dan menyamping itu, pada akhirnya 

bisa diarahkan pada terkuasainya footwork yang baik. Kerja kaki pada intinya 

adalah pembentukan posisi kaki yang tepat untuk mengambil shuttle cock. Dengan 

kerja kaki yang baik, efisiensi dan kelincahan gerak akan terjaga, disamping 

terhindarnya salah langkah. 

 

2.4 Footwork dalam Bulutangkis 

Manusia bergerak umumnya menggunakan kedua kakinya, kemana saja 

kaki bergerak. Apabila suatu saat kedua kaki bergerak tidak tepat atau 

bertentangan dengan prinsip mekanika gerak, maka posisi badan menjadi tidak 

tepat, akibatnya badan sulit digerakkan dan keseimbangan badan akan terganggu 

sehingga sulit dikendalikan. Jadi gerakan seluruh anggota badan pada dasarnya 

tergantung kepada gerakan kakinya. Menurut Herman Subardjah (2000:27), 

footwork  adalah gerak-gerak langkah kaki yang mengatur badan untuk 

menempatkan posisi badan sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam 

melakukan gerakan memukul suttle cock sesuai dengan posisinya.  

Dalam bermain bulutangkis, kaki berfungsi sebagai penyangga tubuh 

untuk menempatkan badan dalam posisi yang memungkinkan untuk melakukan 

gerakan pukulan yang efektif. Gerakan kaki ini biasanya disebut footwork. Lebih 

lanjut James Poole (2007:48) menyatakan bahwa cara footwork  yang baik mutlak 

diperlukan oleh seorang pemain bulutangkis. Dengan cara mengatur kaki yang 
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baik, seorang pemain akan mampu bergerak seefisien mungkin ke semua bagian 

dalam lapangannya. Cara mengatur kaki sangat penting, karena shuttle cock tidak 

mungkin dapat dipukul secara efisien untuk mengontrol lawan apabila pemain 

tidak dapat dengan mudah berada pada posisi untuk memukul yang baik. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam bulutangkis ialah langkah terakhir yang 

dibuat sebelum memukul shuttle cock haruslah selalu merupakan langkah kaki 

kanan (kaki raket-racket foot).  

Secara umum ada enam daerah dasar kerja kaki dalam bulutangkis, yaitu: 

2.4.1 Pergerakan ke Kiri Muka 

Pergerakan ke kiri muka untuk melakukan pukulan backhand underhand 

net (drop) atau clear. Pelaksanaan dari pergerakan kaki ke kiri muka adalah:    

    1) Langkah pertama ialah langkah kecil ke arah kaki muka. 2) Langkah 

kedua ialah langkah panjang dengan kaki kanan. lbu jari kaki kanan menunjuk ke 

sudut kiri dari jaring. Berat badan pemain berpindah ke kaki kanan pada saat raket 

bergerak ke posisi siap untuk memukul. Tubuh bagian atas (mulai batas pinggang) 

membungkuk ke depan. 3) Langkah berikutnya merupakan langkah kaki kiri, bisa 

panjang atau pendek, tergantung seberapa jauh harus bergerak mencapai 

shuttlecock. 4) Langkah terakhir harus selalu merupakan langkah kaki kanan (kaki 

raket). Berat badan akan berpindah ke kaki kanan pada saat melakukan pukulan 

backhand underhand net (drop) atau clear. Kaki akan terentang terbuka, 

berjauhan satu sama lain, dengan kaki kiri lebih dekat ke tengah lapangan dari 

pada kaki kanan. Pinggul akan merendah pada saat merentangkan kaki dan 

melakukan pukulan. 5) Untuk kembali ke tengah lapangan, tarik kaki kanan ke 
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belakang dan mundur dengan melakukan langkah-langkah pendek, kemudian 

kembali ke posisi siap. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.  

Pergerakan ke Arah Kiri Muka 

Sumber : James Poole (2007:49) 

2.4.2 Pergerakan ke Kanan Muka 

Pergerakan ke kanan muka untuk melakukan pukulan forehand underhand 

net (drop) atau clear. Pelaksanaan dari pergerakan kaki ke kanan muka adalah : 

1) Langkah kedua dibuat dengan kaki kiri, merupakan langkah panjang dengan 

ibu jari kaki menunjuk ke ujung kanan dari jaring. Raket harus digerakkan ke 

posisi untuk memukul dan berat badan berpindah ke kaki yang berada di depan. 

Tubuh (mulai batas pinggang ke atas) membungkuk ke depan. 2) Langkah 

berikutnya dapat berupa langkah panjang dengan kaki kanan atau merupakan 

langkah-langkah kecil menggeser, tergantung pada seberapa jauh harus bergerak 

untuk mencapai shuttlecock. 3) Langkah terakhir harus selalu merupakan langkah 

dengan kaki kanan pada saat melakukan pukulan forehand underhand net (drop) 

atau clear. Kaki akan  terentang lebar dengan kaki kanan berada lebih dekat ke 

tengah lapangan. 4) Untuk kembali ke tengah lapangan, tarik kaki kanan ke 
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belakang dan mundur dengan melakukan langkah-langkah pendek, kemudian 

kembalilah ke posisi siap. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.  

Pergerakan ke Arah Kanan Muka 

Sumber : James Poole (2007:49). 

2.4.3 Pergerakan ke Samping Kiri  

Pergerakan ke samping len untuk mengembalikan pukulan smash atau 

drive pada sisi backhand. Pelaksanaan dari pergerakan kaki samping kiri adalah : 

1) Kaki kiri melangkah mundur untuk mempersiapkan langkah ke arah samping. 

Berat badan berpindah ke kiri pada saat kaki kiri mundur. Bahu berputar sehingga 

bahu kanan mengarah ke jaring, sedangkan bahu kiri mengarah ke belakang.       

2) Langkah ke dua merupakan suatu langkah panjang ke arah kiri lapangan 

dengan kaki kanan sedemikian rupa sehingga ibu jari menunjuk ke garis samping 

kiri lapangan. Bahu sejajar dengan garis samping kiri pada saat raket bergerak ke 

posisi memukul. Bila perlu, lakukan langkah-langkah pendek menggeser untuk 

jarak yang agak jauh. 3) Akhir gerakan selalu dengan berat badan tertumpu pada 

kaki kanan pada saat melakukan pukulan. Kaki akan terentang terbuka dengan 
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posisi kaki kiri lebih dekat ke lapangan. 4) Untuk kembali ke tengah lapangan, 

tarik kaki kanan kemudian kaki kiri (sambil kaki kiri berputar menghadap ke 

jaring kembali). Kalau perlu, lakukan langkah-langkah pendek menggeser untuk 

kembali ke posisi siap di tengah lapangan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.  

Pergerakan ke Arah Samping Kiri 

Sumber : James Poole (2007:51) 

2.4.4 Pergerakan ke Samping Kanan 

Pergerakan ke samping kanan untuk mengembalikan pukulan smash atau 

drive pada sisi forehand. Pelaksanaan dari pergerakan kaki ke samping kanan 

adalah: 1) Langkah pertama dilakukan dengan kaki kanan. Bahu agak berputar 

sehingga bahu menunjuk ke arah tengah-tengah jaring dan bahu kanan mengarah 

ke sudut kanan belakang lapangan. Berat badan akan berada di muka kaki kanan. 

Lutut agak menekuk dengan ujung ibu jari kaki kanan menunjuk ke arah garis 

samping kanan. 2) Langkah ke dua ialah langkah kaki, kiri yang bergerak dengan 

menggeser (kaki kiri bergerak ke arah tumit kaki kanan). 3) Langkah terakhir 

selalu dilakukan oleh kaki kanan pada saat raket digerakkan ke posisi memukul. 

Kaki terentang terbuka dan kaki kiri berada lebih dekat ke tengah lapangan. 4) 
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Kembalilah ke tengah lapangan setelah melakukan pukulan. Tarik kaki kanan dan 

bergerak ke posisi di tengah dengan melakukan langkah-langkah pendek 

menggeser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.  

Pergerakan ke Arah Samping Kanan  

Sumber : James Poole (2007:51) 

2.4.5 Pergerakan ke Kanan Belakang 

Pergerakan ke kanan belakang untuk melakukan pukulan forehand over-

head. Pelaksanaan dari pergerakan kaki ke kanan belakang adalah: 1) Pertama, 

putar kaki kiri ke arah kanan. Melangkah dengan kaki kanan ke arah sudut kanan 

belakang lapangan. Bahu harus berputar sehingga bahu kanan menunjuk ke arah 

sudut kanan belakang lapangan. 2) Langkah ke dua dilakukan kaki kiri dengan 

menggeser ke dekat ibu jari kaki kanan. Berat badan sebanyak mungkin bertumpu 

ke kaki kanan. 3) Menggeser dengan langkah pendek bergantian kaki kanan dan 

kiri, sehingga berada di belakang arah jatuhnya shuttlecock, di dekat sudut kanan 
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belakang lapangan. Saat pukulan dilakukan, berat badan berpindah dari kaki 

kanan ke kaki kiri. Pinggul dan bahu berputar sehingga menjadi sejajar dengan 

jaring pada saat raket menyentuh shuttlecock. 4) Lakukan langkah pendek untuk 

kembali ke posisi siap di tengah lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5.  

Pergerakan ke Arah Kanan Belakang 

Sumber : James Poole (2007:52) 

2.4.6 Pergerakan ke Kiri Belakang 

Pergerakan ke kiri belakang untuk melakukan pukulan backhand. 

Pelaksanaan dari pergerakan kaki ke kiri belakang adalah: 1) Pertama, putar kaki 

kanan, lalu lakukan langkah panjang ke arah sudut kiri belakang lapangan dengan 

kaki kiri. Melangkah sedekat mungkin dengan garis tengah lapangan untuk 

mendapatkan garis sumbu pergerakan yang dikehendaki. 2) Langkah berikutnya 

ialah langkah panjang yang dilakukan dengan kaki kanan, yang menempatkan 

tubuh pada posisi memukul untuk pukulan overhead backhand. 3) Lakukan 

beberapa langkah pendek dengan kaki kiri dan kanan secara bergantian sehingga 



22 

 

mendapatkan posisi yang tepat untuk memukul shuttlecock. 4) Langkah terakhir 

harus selalu dilakukan oleh kaki kanan dan ibu jari kaki menunjuk ke arah sudut 

kanan belakang dari lapangan. Berat badan berpindah secara total ke kaki kanan 

pada saat pukulan dilakukan dan punggung menghadap ke jaring. 5) Untuk 

kembali ke tengah lapangan, tarik mundur kaki kanan, putar kaki kiri dan lakukan 

langkah-langkah pendek menggeser ke tengah lapangan dan kembalilah ke posisi 

siap. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6.  

Pergerakan ke Arah Kiri Belakang 

Sumber : James Poole (2007:53) 

2.5 Mekanika Gerak Kaki 

Menurut Surja Widjaja (1998:118), kaki dapat digerakkan melalui dua 

sumbu, yaitu :  

1) Sumbu engsel yang melalui ujung-ujung distal tibia dan fibula (inalleoli 

medialis dan lateralis) dan os talus. Pada sendi ini dapat dilakukan gerak 

plantofleksi (fleksi) dan dorsofleksi (ekstensi) kaki. Sumbu ini tidak sejajar 

dengan sumbu fleksi-ekstensi sendi lutut, berhubung letak malleolus lateralis 
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yang lebih ke distal dan dorsal dibandingkan malleolus medialis. Sendi ini 

disebut juga sendi talocruralis atau sendi loncat bagian atas. 

2) Sumbu oblik yang arahnya dari sebelah belakang melalui permukaan 

dorsolateral calcaneus menuju ke sisi mediokranial kaki. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7.  

Sumbu Engsel dan Oblik pada Pergelangan Kaki 

Sumber : Surja Widjaja (1998:119) 

Pada sumbu engsel dan oblik ini dapat dilakukan gerak pronasi dan 

supinasi kaki. Gerakan supinasi dan pronasi terjadi melalui beberapa sendi yang 

bersama-sama disebut sebagai sendi loncat bagian bawah. Sendi loncat bagian 

atas dan bagian bawah merupakan sendi-sendi yang terpisah. Apabila gerak sendi 

akibat kontraksi otot-otot tidak dapat dikendalikan, karena kontraksi tersebut 

terlalu besar, atau terjadinya gerak secara mendadak, sendi masih dilindungi dari 

kerusakan oleh adanya ikat-ikat yang kuat pada sendi kaki tersebut. Ikat pada sisi 

medial kaki adalah : ligamentum dettoideum yang membentang antara maileolus 

medialis dan os. calcaneus, os. talus serta os. naviculare pedis. Ikat-ikat pada sisi 

lateral kaki mulai dari malleolus lateralis osfibula dan melekat : 

1) Ke arah dorsal dan ventral melekat pada os. talus, sebagai lig. Taloflabularia 
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posterius dan anterius. 

2) Ke arah kaudal melekat pada os. calcaneus sebagai lig. Calcaneo fibulare. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8.  

(a) Ikat Sisi Medial Kaki, (b) Ikat Sisi Lateral Kaki  

Sumber : Surja Widjaja (1998:119) 

Tempat-tempat perlekatan ikat-ikat sisi lateral kaki berada di bawah sumbu 

sendi, sehingga ikat di bagian dorsal (lig. talofibulare posterius) menjadi tegang 

bila jari-jari kaki menghadap ke atas (dorso fleksi) dan lig. talofibulare anterius 

menegang bila kaki berada dalam posisi planto fleksi maksimal. Cidera kaki, 

dapat menyebabkan robeknya sebagian atau seluruh ikat-ikat ini dan kadang-

kadang disertai patahnya malleolus. 

Otot-otot fleksor yang terpenting dalam menunjang gerak kaki yaitu otot-

otot betis (M. triceps surge) yang dibantu otot-otot lain yang dapat diraba di 

belakang kedua malleoli. Otot-otot ekstensor yang terletak ventral terhadap 

tulang-tulang tibia dan fibula meliputi, M. tibialis anterior, M. extensor hallucis 

longus, M. extensor digitorum longus. Tendo-tendo otot ini dapat diraba pada 
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permukaan atas kaki pada ujung tulang tibia. Pronasi dilakukan oleh dua otot 

yang tendonya teraba di bawah malleolus lateralis yaitu : M. peroneus longus dan 

M. peroneus brevis. Supinasi dilakukan oleh M. flexor hallucis longus, M. flexor 

digitorum longus dan M. tibialis posterior (Surja Widjaja, 1998:122). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9.  
Susunan Otot-otot Kaki 

Sumber : Surja Widjaja (1998:123) 
 

2.6 Komponen Kondisi Fisik Penunjang Footwork 

Kondisi fisik menurut M. Sajoto (1995:16) adalah suatu kesatuan utuh dari 

komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan 

maupun pemeliharaannya. Artinya bahwa didalam usaha peningkatan kondisi fisik 

maka seluruh komponen tersebut harus dikembangkan, walaupun dilakukan 

dengan sistem prioritas sesuai keadaan atau status tiap komponen itu dan untuk 
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keperluan apa keadaan atau status yang dibutuhkan tersebut. Komponen kondisi 

fisik terdiri atas: (1) kekuatan, (2) kecepatan, (3) daya tahan, (4) daya ledak otot, 

(5) kelentukan, (6) keseimbangan, (7) koordinasi, (8) kelincahan, (9) ketepatan 

dan (10) reaksi.  

1) Kekuatan (Strenght) 

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuan dalam mempergunakan otot-otot untuk menerima beban sewaktu 

bekerja (M. Sajoto, 1995:16). Kekuatan memegang peran yang penting, 

karena kekuatan adalah daya penggerak setiap aktifitas dan merupakan 

persyaratan untuk meningkatkan prestasi. 

2) Kecepatan (Speed) 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya (M. Sajoto, 1995:17) 

3) Daya Tahan (Endurance) 

Daya tahan (endurance) terdapat dua macam, yaitu : 

a. Daya tahan umum (general endurance) adalah kemampuan seseorang 

dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru dan peredaran darahnya 

secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus menerus 

yang melibatkan kontraksi sejumlah otot-otot dengan intensitas tinggi 

dalam waktu yang cukup lama (M. Sajoto, 1995:16). 
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b. Daya tahan otot (local endurance) adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus menerus dalam 

waktu yang relatif lama dengan beban tertentu (M. Sajoto, 1995:16). 

4) Daya Ledak Otot (Muscular Power) 

Daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan 

kekuatan maksimum yang dikerjakan dalam waktu yang sependek-pendeknya 

(M. Sajoto, 1995:17). 

5) Daya Lentur (Flexibility) 

Daya lentur adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri 

untuk segala aktivitas dengan pengukuran tubuh yang luas. Hal ini akan sangat 

mudah ditandai dengan tingkat fleksibilitas persendian pada seluruh 

permukaan tubuh (M. Sajoto, 1995:17). 

Daya lentur yang buruk juga mempengaruhi kecepatan dan daya tahan. 

Karena, otot-otot harus bekerja keras untuk mengatasi tahanan menuju 

langkah yang panjang. 

6) Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan 

organ-organ syaraf otot (M. Sajoto, 1995:18). Di bidang olahraga banyak hal 

yang harus dilakukan atlet dalam masalah keseimbangan ini, baik dalam 

menghilangkan atau mempertahankan keseimbangan. 

7) Koordinasi (Coordination) 

Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan 

bermacam-macam gerak yang berbeda kedalam pola gerakan  tunggal secara 
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efektif (M. Sajoto, 1995: 17). Misalnya dalam bermain tenis lapangan, seorang 

pemain akan kelihatan mempunyai koordinasi yang baik bila ia dapat bergerak 

kearah suttlecock sambil mengayun raket, kemudian memukulnya dengan 

teknik yang benar. 

8) Kelincahan (Agility) 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi di area 

tertentu, seseorang yang mampu mengubah satu posisi yang berbeda dalam 

kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahannya cukup 

baik (M. Sajoto, 1995:17). 

9) Ketepatan (Accuracy) 

Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan 

gerakan-gerakan bebas terhadap suatu sasaran, sasaran ini dapat merupakan 

suatu jarak atau mungkin suatu objek langsung yang harus dikenai dengan 

salah satu bidang tubuh (M. Sajoto, 1995:18). 

10) Reaksi (Reaktion) 

Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak 

secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera, 

syaraf atau feeling lainnya. Seperti dalam mengantisipasi datangnya suttlecock 

yang harus dipukul dan lain-lain (M. Sajoto, 1995:18). 

Khusus pada kemampuan footwork yang baik dalam bulutangkis sangat 

diperlukan komponen kondisi fisik berupa reaksi dan kelincahan. Hal tersebut 

sebagaimana yang dinyatakan oleh Herman Subardjah (2000:17) bahwa cabang 

bulutangkis memerlukan kecepatan dan mobilitas bergerak yang dikombinasi 
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dengan kelincahan (agility) yang biasanya dimanfaatkan untuk menutup lapangan, 

atau untuk mengejar suttlecock. Pergerakan yang cepat dan disusul dengan 

perubahan arah, baik ke muka, ke belakang, ke samping kiri dan kanan ini sangat 

mungkin dilakukan oleh seorang pemain apabila memiliki reaksi dan kelincahan 

yang tinggi. 

2.7 Kerangka Berpikir 

2.7.1 Hubungan kemampuan rekasi dengan hasil footwork bulutangkis 

Footwork yang baik mutlak diperlukan dalam bulutangkis, sebab tanpa 

memiliki kemampuan footwork yang memadai seorang pebulutangkis tentunya 

akan mengalami berbagai hambatan dalam menjangkau bola ke berbagai sudut 

lapangan. Pada dasarnya kwalitas footwork terletak pada kecepatan gerak dalam 

menempatkan posisi tubuh ke segala sudut lapangan sehingga mampu melakukan 

pukulan secara akurat.  

Reaksi dalam bulutangkis merupakan cara pemain melakukan reaksi 

menuju arah datangnya shuttle cock untuk melakukan pukulan kembalian. 

Kecepatan gerak kaki untuk berlari beberbagai sudut lapangan dalam mengejar 

suttlecock sangat bergantung pada kemampuan rekasi, sebab langkah kaki dalam 

bulutangkis ini sifatnya eksplosif. Sehingga penguasaan olah kaki yang cepat 

merupakan salah satu pendukung untuk menguasai permainan bulutangkis secara 

baik. 

Kemampuan rekasi dengan hasil footwork mempunyai hubungan yang 

besar didalam bulutangkis, pemain bulutangkis yang kemampuan rekasinya tinggi 

akan dapat melakukan footwork dengan cepat dan baik. 



30 

 

2.7.2 Hubungan Kelincahan dengan Hasil Footwork Bulutangkis 

Selain membutuhkan komponen reaksi, keberhasilan dalam melakukan 

footwork juga harus ditunjang komponen lain seperti kelincahan karena saat 

melakukan gerakan melangkah ke depan, ke belakang dan kesamping, untuk ke 

kembali ke posisi siap dibutuhkan gerakan merubah arah tubuh dengan 

secepatnya. Walaupun tidak semua gerakan untuk kembali ke posisi siap harus 

dilakukan dengan merubah posisi badan, akan tetapi untuk mempercepat gerakan  

tersebut tentunya sangat efektif apabila dilakukan dengan membalikkan posisi 

badan. Dengan kelincahan ini yang tinggi seorang pebulutangkis dapat melakukan 

rangkaian gerakan kaki dengan cepat.  

Dengan kata lain semakin tinggi kelincahan seseorang, maka akan dengan 

mudah merubah arah dengan cepat tanpa harus kehilangan keseimbangan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka di duga kelincahan berhubungan dengan 

hasil footwork dalam bulutangkis. 

Kemampuan rekasi dengan kelincahan footwork mempunyai hubungan 

yang besar didalam bulutangkis, pemain bulutangkis yang kemampuan rekasinya 

tinggi akan cepat dalam pengembalian shuttle cock dan akan dapat bermain 

dengan baik. 

2.7.3 Hubungan Kemampuan rekasi dan Kelincahan dengan Hasil Footwork 

Bulutangkis 

Footwork dalam bulutangkis merupakan suatu rangkaian gerak kaki yang 

sifatnya komplek. Karena kerja kaki ini gerakannya bersifat komplek maka 

kecepatan gerak kaki untuk berlari beberbagai sudut lapangan dalam mengejar 
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shuttle cock sangat bergantung pada kemampuan rekasi, sebab langkah kaki dalam 

bulutangkis ini sifatnya eksplosif. Sehingga penguasaan olah kaki yang cepat 

merupakan salah satu pendukung untuk menguasai permainan bulutangkis secara 

baik.  

Selain membutuhkan komponen reaksi, keberhasilan dalam melakukan 

footwork juga harus ditunjang komponen lain seperti kelincahan karena saat 

melakukan gerakan melangkah ke depan, ke belakang dan kesamping, untuk  

kembali ke posisi siap dibutuhkan gerakan merubah arah tubuh dengan 

secepatnya. Walaupun tidak semua gerakan untuk kembali ke posisi siap harus 

dilakukan dengan merubah posisi badan, akan tetapi untuk mempercepat gerakan 

tersebut tentunya sangat efektif apabila dilakukan dengan membalikkan posisi 

badan. Dengan kelincahan ini yang tinggi seorang pebulutangkis dapat melakukan 

rangkaian gerakan kaki dengan cepat.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka diduga bahwa komponen kemampuan 

rekasi dan kelincahan turut menentukan keberhasilan pebulutangkis dalam 

melakukan footwork yang efektif. Dengan demikian antara kemampuan rekasi, 

kelincahan dan footwork saling berhubungan dalam menentukan keberhasilan 

dalam bermain bulutangkis. 

2.8 Hipotesis 

Perumusan hipotesis dimaksudkan untuk menjawab permasalahan dalam 

suatu penelitian yang sifatnya masih lemah, maka perlu dibuktikan kebenarannya 

melalui penelitian. Sutrisno Hadi (2000:257) menyatakan bahwa hipotesis adalah 
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pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dipikirkan 

kenyataannya. 

Penyusunan hipotesis perlu adanya sumber yang kuat serta dapat 

dipercaya. Sumber hipotesis ini dapat diperoleh dari buku literatur, surve 

lapangan, maupun hasil diskusi dengan nara sumber. Suatu hipotesis akan 

diterima apabila hasil-hasil dari penelitian membenarkan pernyataan-pernyataan 

dari hipotesis tersebut. Hipotesis juga dapat ditolak apabila hasil dari penelitian 

yang diperoleh tidak sama dengan hipotesis yang diajukan atau dengan kata lain 

suatu hipotesis tidak diterima apabila kenyataan menolaknya. Adapun hipotesis 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1) Ada sumbangan yang signifikan antara kemampuan rekasi dengan hasil 

footwork pada mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun  2009.  

2) Ada sumbangan yang signifikan antara kelincahan dengan hasil footwork 

pada mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Universitas Negeri Semarang Tahun  2009.  

3) Ada sumbangan yang signifikan antara kemampuan rekasi dan kelincahan 

dengan hasil footwork pada mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun  2009. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan 

dengan obyek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan. Syarat mutlak dalam suatu 

penelitian adalah metode penelitian. Berbobot tidaknya tergantung pada 

pertanggung jawaban metodologi penelitiannya. Metode penelitian sebagaimana 

kita kenal sekarang memberi garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-

syarat yang keras, maksudnya adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang ingin 

dicapai karya ilmiah yang setinggi-tingginya. 

Sedangkan yang dimaksud metode dalam penelitian ini adalah cara kerja 

yang disesuaikan dengan obyek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan. Adapun 

beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini sebagai berikut :  

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki. 

Populasi dibatasi sejumlah penduduk atau individu yang sedikit mempunyai satu 

sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 1987:220). Menurut Suharsimi Arikunto 

(1996:115) populasi adalah keseluruhan subyek. Jadi populasi dibatasi pada 

keseluruhan penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang 

sama.  

Dalam penelitian ini subyek yang akan digunakan sebagai populasi adalah 

seluruh mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Universitas Negeri Semarang Tahun 2009 yang berjumlah 13 mahasiswa. 
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3.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi 

(Sutrisno Hadi, 1987:221). Menurut Suharsimi Arikunto (1998:117), sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Lebih lanjut Suharsimi Arikunto 

(1996:120) menyatakan bahwa sekedar patokan maka apabila subyeknya lebih 

dari 100 dapat diambil 10-15% atau 20-25% akan tetapi apabila kurang dari 100 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.  

Mengacu dari pendapat tersebut, maka untuk keperluan penelitian peneliti 

menggunakan teknik total sampling yaitu semua populasi dijadikan sampel 

penelitian.  

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:223). Variabel adalah gejala yang 

bervariasi dan menjadi obyek penelitian. Adapun yang diselidiki dalam penelitian 

ini terdiri dari dua macam, yaitu : 

3.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel 

penyebab. Dalam penelitian ini ada dua variabel bebas, yaitu: 

3.3.1.1 Kemampuan rekasi mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan  

Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun 2009. 

3.3.1.2  Kelincahan mahasiswa IKK Bulutangkis I Jurusan Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang Tahun 2009. 

3.3.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat disebut juga variabel tergantung atau variabel akibat, yaitu 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Adapun variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah  
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3.3.2.1 Hasil footwork dalam bulutangkis pada mahasiswa IKK Bulutangkis I 

Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2009. 

3.4 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini adalah rancangan korelasional, yang hendak 

menyelidiki ada tidaknya korelasi variabel bebas dengan variabel terikat. Secara 

grafis rancangan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 
Rancangan Penelitian 

Keterangan:  
X1: Kemampuan rekasi 
X2: Kelincahan 
Y : Hasil footwork 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Faktor penting dalam penelitian yang berhubungan dengan data adalah 

metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan 

menggunakan metode survey dengan teknik tes dan pengukuran. Adapun data-

data yang akan dikumpulkan melalui tes dan pengukuran ini adalah data 

kemampuan rekasi, kelincahan dan hasil footwork pada mahasiswa IKK. 

 
Tingkat reaksi 

(X1) 

 
Kelincahan  

 (X2) 

 
Hasil footwork  

(Y) 

(rx1-y)  

 (rx2-y)  

 (rx12-y)  
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Bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri 

Semarang Tahun 2009. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah 

(Suharsimi A, 1998:151). Instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 

3.6.1 Tes Reaksi 

Tes kemampuan rekasi ini dengan menggunakan alat TKK 5108 

RAKTION, yaitu dengan menyiapkan alat. Pasang controller diatas tripod dan 

setel agar ketinggiannya cukup dan display mudah untuk dibaca. Letakkan matras 

reaksi berhadapan dengan controller. Sambungkan ujung konektor matras ke 

konektor dibagian belakang controller. Sambungkan power cord ke listrik 220 V. 

Nyalakan alat dengan menekan tombol power dibelakang alat ke posisi ON. Alat 

akan melakukan selftest. Setelah selftest selesai, display akan menunjukan posisi 

”0”. 

1. Beri penjelasan kepada subjek mengenai test yang akan dilakukan sampai 

subyek benar-benar paham dan test akan dilakukan sebanyak 2 kali. 

2. Perintahkan kepada subyek untuk berdiri diatras matras reaksi. 

3. Peritahkan kepada subyek untuk melompat keatas (seperti vertical jump) 

sesegera mungkin dan harus jatuh kembali ke matras, jika mendengar 

suara buzzer, tekan tombol START, perintahkan agar subyek bersiap, 
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begitu buzzer berbunyi “ BEEP “ perintahkan subyek untuk melompat 

keatas secepat mungkin dan jatuh kembali kematras reaksi, perintahkan 

untuk bersiap lagi, begitu buzzer berbunyi “ BEEP “ sekali lagi 

perintahkan subyek untuk melompat keatas secepat mungkin dan jatuh 

kembali kematras reaksi. 

4. catatlah hasil yang muncul didisplay. Hasil yang muncul adalah reaksi 

tercepat dari dua kali test yang dilakukan oleh subyek. 

5. tekan RESET untuk mengembalikan display keposisi “ 0 ” dan alat siap 

untuk melakukan test pada subyek berikutnya.   

        

               Gambar 3.2 

     TKK 5108 RAKTION 

 Sumber : Sri Haryono Lab. PKLO FIK UNNES  
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3.6.2 Tes Kelincahan 

 

   Gambar 3.3 

           TKK 1272 BEAM TYPE REPETITIVE SIDE STEPPING TESTER 

          Sumber : Sri Haryono Lab. PKLO FIK UNNES 

 

Tes kelincahan ini dengan menggunakan alat Tkk 1272 beam type 

repetitive side stepping tester. Alat ini terdiri Main Unit (Regulator) dan 3 pasang 

Beam Projector serta Reflector. Susunlah pasangan projector dan reflector 

dilantai; antara beam projector dan beam reflector diletakan pada garis lurus dan 

diberi jarak sekitar 2 meter, dan masing-masing pasangan diberi jarak antara 1,2 

M (untuk dewasa) atau 1 M (untuk anak-anak). Pasang ujung konektor kabel dari 

beam projector ke port konektor dibagian belakang regulator sesuai dengan angka 

masing-masing pasangan (1, 2, dan 3). Setelah terpasang semua, nyalakan alat 

dengan menekan tombol power dibelakang regular ke ON. Jika lampu indicator 
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beam monitor 1,2 dan 3 di regulator menyala semua, berarti pemasangan beam 

projector – reflector sudah benar/lurus. Jika ada lampu yang mati, artinya 

pemasangan projector- reflector belum lurus. Pastikan saja switch buzzer (no 11 

pada gambar diatas) sudah menyala/posisi on. 

Melakukan Test: 

1. Perintahkan kepada subjek untuk berdiri diposisi tengah/center line, kedua 

kaki tidak memotong garis lurus antara beam dan reflector. Lakukan 

pemanasan dan ajarkan teknik gerakan side stepping yang benar. Subjek 

harus diingatkan agar tidak melompat atau mengangkat kaki dari lantai, 

sebab jika melompat, maka langkah yang dilakukan tidak akan dihitung 

oleh alat. 

2. Setelah subyek paham, perintahkan agar dia bersiap. Tekan tombol 

START, dan peritahkan agar subyek memulai gerakan side step. 

3. Buzzer akan berbunyi sekali, perintahkan subyek untuk terus melakukan 

gerakan side step secepat mungkin. 

4. Buzzer berbunyi untuk kedua kali, perintahkan subyek untuk berhenti. 

Catat hasil yang muncul pada display. Hasil yang muncul adalah 

kecepatan langkah dalam 20 detik. 

5. Tekan tombol RESET untuk mengembalikan display ke posisi”o” 

6. Ulangi prosedur dari point 1 untuk subyek berikutnya. 
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         Gambar 3.4 

               TKK 1272 BEAM TYPE REPETITIVE SIDE STEPPING TESTER 

             Sumber : Sri Haryono Lab. PKLO FIK UNNES 

 

3.6.3 Tes Rangkaian Olah Kaki ( Footwork ) 

Tes ini digunakan untuk mengukur gerak kaki yang melangkah ke depan 

kanan-kiri, ke samping kanan-kiri, dan ke belakang kanan-kiri dalam permainan 

bulutangkis (Tohar, 1992:142). Tingkat validitas instrumen tes ini adalah 0,865 

dan tingkat reliabilitasnya adalah 0,758. 

Pelaksanaan tes olah kaki ini adalah sebagai berikut: 

1)  Pertama-tama testee berada pada kotak persegi empat di tengah lapangan. 

2)  Pada aba-aba “siap”....“ya” maka testee bergerak melangkahkan kaki dan salah 

satu kaki harus masuk ke kotak persegi empat yang terletak di depan (nomor 

1). Setelah testee menginjakkan kaki ke depan kanan testee bergerak kembali 
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ke tengah seperti posisi awal. Selanjutnya testee kembali dengan 

melangkahkan kaki ke depan kiri (nomor 2). Kemudian testee kembali ke 

tengah lagi dan melangkahkan kaki ke samping kanan sampai salah satu kaki 

masuk ke kotak samping kanan (nomor 3) dan kembali bergerak ke posisi 

tengah. Selanjutnya bergerak kembali ke kotak persegi empat samping kiri 

(nomor 4). Setelah menginjak salah satu kaki maka bergerak kembali ke 

tengah dan melangkahkan kaki ke sebelah kanan belakang (nomr 5), kemudian 

bergerak kembali ketengah, selanjutnya melangkahkan kaki ke sebelah kiri 

belakang (nomor 6). Setelah itu testee kembali ke posisi tengah bergerak terus 

menerus menuju kotak-kotak sesuai urutan momor. 

3)  Pelaksanaan melakukan tes ini selama 30 detik dan nilai dicatat berdasarkan 

jumlah keseluruhan dari kemampuan menginjakkan kaki ke kotak. 

4)  Dari hasil jumlah menginjak kotak, kemudiaan dicocokkan ke dalam daftar 

penilaian. Cara penilaiannya adalah seperti tersaji pada tabel berikut. 

Tabel 1 

Penilaian pada Tes Olah Kaki Bulutangkis 

Skore/Nilai Kategori Nilai Kemampuan Nilai Akhir 

24 – 25 

21 – 23 

19 – 20 

16 – 18 

13 – 15 

Baik sekali 

Baik 

Sedang 

Kurang 

Kurang sekali 

90 – 100 

80 – 89 

70 – 79 

60 – 69 

50 – 59 

A 

B 

C 

D 

E 

Sumber : Tohar (1992:142) 
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Bentuk dari lapangan tes olah kaki bulutangkis ini adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 

 Lapangan Tes Olah Kaki (  footwork ) Bulutangkis 

Sumber : Tohar (1992:143) 

3.7  Teknik Analisis Data 

Dalam suatu penelitian ada dua jenis analisis data yang dapat digunakan 

yaitu analisis statistik dan analisis non statistik. Analisis statistik adalah cara-cara 

ilmiah yang diterapkan untuk menganalisa, mengumpulkan, menyusun dan 

menyajikan data penyelidikan yang berwujud angka-angka untuk menjawab 

hipotesis penelitian (Sutrisno Hadi, 1987:221) 

Dalam penelitian ini digunakan analisis data secara statistik untuk 

pengujian hipotesis penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis dengan teknik regresi. Sebelum melakukan uji analisis dengan rumus 

regresi, terlebih dahulu dilakukan sejumlah uji persyaratan untuk mengetahui 

kelayakan data meliputi uji normalitas dengan rumus kolmogorov smirnov, uji 
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homogenitas data dengan  rumus chisquare  dan uji linieritas  data  dengan  rumus  

varians. Untuk keperluan perhitungan tersebut digunakan program bantu statistik 

SPSS for windows release 12. (Singgih Santoso, 2002:125). 

3.7.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data 

yang akan dianalisis. Uji normalisis menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kriteria 

uji jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan normal, sebaliknya jika signifikansi 

<0,05 data dinyatakan tidak normal. 

3.7.2 Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui homogen tidaknya 

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

homogenitas varians dihitung dengan menggunakan uji chi square. Kriteria uji 

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

0,05 data dinyatakan tidak homogen. 

3.7.3 Uji Linieritas 

Uji keberartian model dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi 

antara variabel bebas dengan variabel terikat signifikan ataukah tidak. Uji 

linieritas menggunakan teknik analisis varians dengan kriteria pengujian yaitu jika 

signifikansi > 0,05 data dinyatakan linier, sebaliknya jika signifikansi < 0,05 data 

dinyatakan tidak linier. 

3.7.4 Uji Keberartian Model 

Uji linieritas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diperoleh 

linier ataukah tidak. Apabila data linier dapat dilanjutkan pada uji parametrik 
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dengan teknik regresi tetapi apabila data tidak linier digunakan uji regresi non 

linier. Uji keberartian model regresi dalam penelitian ini menggunakan uji t 

dengan kriteria pengujian yaitu jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan berarti, 

sebaliknya jika signifikansi < 0,05 data dinyatakan tidak berarti. 

3.8  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Guna menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan kesalahan selama 

penelitian, maka penulis akan mengemukakan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian dan usaha-usaha untuk menghindarinya. Adapun 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian ini adalah: 

3.8.1 Faktor Kesungguhan Hati 

3.8.2 Faktor kesungguhan hati dalam pelaksanaan penelitian dari masing-masing 

sampel tidak sama, untuk itu penulis dalam pelaksanaan latihan dan tes selalu 

memotivasi, mengawasi dan mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan dengan 

melibatkan pembimbing untuk mengarahkan kegiatan sampel pada tujuan yang 

akan dicapai.   

3.8.3 Faktor Penggunaan Alat 

Dalam penelitian ini, baik dalam test maupun dalam pemberian materi 

latihan sebelum dimulai diupayakan semua alat yang berhubungan dengan 

penelitian sudah dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga latihan dapat berjalan 

dengan lancar. 

3.8.4 Faktor Kemampuan Sampel 

Masing-masing sampel memiliki kemampuan dasar yang berbeda, baik 

dalam penerimaan materi secara lisan maupun kemampuan dalam penggunaan 
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alat tes. Untuk itu penulis selain memberikan informasi secara klasikal, secara 

individu penulis berusaha memberikan koreksi agar tes yang digunakan benar-

benar baik. 

3.8.5 Faktor Kegiatan Sampel Diluar Penelitian. 

            Tujuan utama pelaksanaan penelitian ini adalah memperoleh data-data 

seakurat mungkin. Untuk menghindari adanya kegiatan sampel diluar penelitian 

yang bisa menghambat proses latihan dan pengambilan data penelitian, penulis 

berusaha mengatasi dengan memilih waktu penelitian bersamaan dengan jadwal 

latihan rutin. 

3.8.6 Faktor Jumlah Sampel. 

 Penelitian ini menggunakan sampel seluruh mahasiswa IKK 

bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri 

Semarang Tahun 2009/ 2010 yang berjumlah 13 mahasiswa.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Pengukuran reaksi, kelincahan dan hasil footwork pada mahasiswa IKK 
bulutangkis I Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tahun 
2009 diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut : 

Tabel 4.1. 
Deskripsi Data reaksi, Kelincahan, dan Hasil Footwork 

Variabel Mi
nimal 

Ma
ksimal 

Rat
a-rata 

Stan
dar Deviasi 

Reaksi (X1) 

Kelincahan (X2) 

Hasil footwork (Y)

.226 

29.000 

13.000

.371

43.000

17.000

.264 

35.214 

15.357 

.038 

3.965 

1.550

Sumber : Data Penelitian 2009 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasil pengukuran reaksi pada mahasiswa 

IKK bulutangkis I Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang 

tahun 2009 rata-rata 0,264 dt dengan, kemampuan reaksi maksimal 0,371 dt, 

kemampuan reaksi minimal 0,226 dt, dan standar deviasi 0,038 dt. Hasil 

pengukuran kelincahan pada mahasiswa IKK bulutangkis I Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tahun 2009 diperoleh rata-rata 35,214 

kali/dt, kelincahan maksimal 43 kali/dt, kelincahan minimal 29 kali/dt dan standar 

deviasi 3,965 kali/dt. Sedangkan pengukuran hasil footwork pada mahasiswa IKK 

bulutangkis I Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tahun 

2009 diperoleh rata-rata 15,357, hasil maksimal 17, hasil minimal 13 dan standar 

deviasi 1,550. 
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4.1.2 Analisis Data 

Sub bab analisis data ini menyajikan hasil pengujian prasyarat analisis 

yang berupa uji normalitas data, uji homogenitas data, uji linieritas data, uji 

keberartian model sebagai syarat dapat digunakannya analisis regresi sederhana 

maupun ganda untuk pengujian hipotesis dan hasil analisis regresi sederhana dan 

ganda dalam rangka pengujian hipotesis. Mengingat data-data dalam variable 

penelitian ini satuannya berbeda, maka sebelum dilakukan analisis terhadap data-

data tersebut terlebih dahulu dilakukan pembakuan skor dengan jalan nilai hasil 

pengujian dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi kali 10 ditambah 50.  

Hasil dari analisis data penelitian baik hasil penyujian prsarayat analisis 

dan hasil pengujian hipotesis penelitian dapat disajikan sebagai berikut: 

4.1.2.1 Uji Prasyarat Analisis  

1) Uji Normalitas 

Dalam menguji kenormalan data penelitian ini digunakan rumus 

kolmogorov smirnov. Jika setelah diuji dengan rumus kolmogorov smirnov data 

hasil penelitian ini berdistribusi normal maka dapat digunakan statistik parametrik 

yaitu analisis regresi, akan tetapi jika tidak normal maka digunakan statistik non 

parametrik yaitu rank spearman.  

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan rumus 

kolmogorov smirnov melalui perhitungan komputer program SPSS release 12 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.2. 
Hasil Uji Normalitas Data Penelitian 

Variabel Kolmogorov 
Smirnov Signifikansi Kriteria 

Reaksi (X1) 

Kelincahan (X2) 

Hasil footwork  (Y) 

0,774 

0,524 

0,795 

0,588 

0,946 

0,552 

Normal 

Normal 

Normal 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa harga kolmogorov smirnov variabel reaksi 

(X1), kelincahan (X2), dan hasil footwork (Y) memiliki signifikansi lebih besar 

dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa ketiga data penelitian tersebut berdistribusi 

normal. 

2) Uji Homogenitas 

Untuk menguji homogenitas data dalam penelitian ini digunakan rumus 

levens test. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan komputer program 

SPSS release 12 diperoleh  hasil seperti terangkum pada tabel berikut : 

Tabel 4.3. 
Hasil Uji Homogenitas Data 

Variabel Chi Square Signifikansi Kriteria 
Reaksi (X1) 

Kelincahan (X2) 

Hasil footwork  (Y) 

0,857 

1,714 

2,429 

1,000 

0,995 

0,657 

Homogen 

Homogen 

Homogen 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa harga levens statistic variabel reaksi (X1) 

dan kelincahan (X2), dengan hasil footwork (Y) masing-masing memiliki 

signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa data data penelitian 

tersebut homogen. 
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3) Uji Linieritas Data 

Uji linieritas data merupakan uji untuk mengetahui linier tidaknya data 

variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil analisis ini dijadikan sebagai 

pertimbangan bisa tidaknya data penelitian yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisis regresi linier. Untuk menguji kelinieran garis regresi 

dengan uji F dan berdasarkan perhitungan menggunakan komputer program SPSS 

release 12 diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.4. 
Hasil Uji Linieritas Data 

Variabel Fhitung Signifikansi Kriteria 

X1 – Y 

X2 - Y 

6,715 

9,673 

0,029 

0,013 

Linier 

Linier 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel reaksi (X1) dan kelincahan (X2) 

memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa antara 

data-data variabel bebas dan terikat dalam penelitian membentuk model yang 

linier.  

4) Uji Keberartian Model Regresi 

Uji keberartian model regresi merupakan uji untuk mengetahui apakah 

model regresi yang diperoleh dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk 

sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat atau tidak. Untuk menguji 

keberartian garis regresi dengan uji t dan berdasarkan perhitungan menggunakan 

komputer program SPSS release 12 diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.5. 
Hasil Uji Linieritas Data 

Variabel thitung Signifikansi Kriteria 

X1 – Y 

X2 - Y 

2,238 

3,065 

0.045 

0.010 

Signifikan 

Signifikan 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Hasil uji keberartian model regresi pada tabel di atas diperoleh nilai thitung 

untuk variabel reaksi (X1) dan kelincahan (X2) yang memiliki signifikansi lebih 

kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang diperoleh dapat 

digunakan untuk menggambarkan bentuk hubungan variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

 
4.1.2.2 Uji  Hipotesis 

1) Sumbangan Reaksi terhadap Hasil Footwork 

Hasil analisis diperoleh koefisien korelasi (r) antara reaksi terhadap hasil 

footwork seperti tersaji pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6. 
Hasil Koefisien Koerelasi Reaksi dengan Hasil Footwork 

 

ANOVAb

382.801 1 382.801 5.010 .045a

916.925 12 76.410
1299.726 13

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa nilai F sebesar 5.010 ( 

signifikansi 0,045) hal ini berarti bahwa ada sumbangan reaksi terhadap hasil 

footwork di terima. Maka dapat diputuskan ada sumbangan yang signifikan antara 
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reaksi dengan hasil footwork pada mahasiswa IKK bulutangkis I Jurusan 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun  2009.  

Besarnya sumbangan reaksi terhadap hasil footwork dapat diketahui dari 

kuadrat korelasi (r2), yaitu 0,295. Dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa 

sumbangan reaksi terhadap hasil footwork pada mahasiswa IKK bulutangkis I 

Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang tahun  

2009 dalam kategori rendah, yaitu sebesar 29,5% 

 Berdasarkan hasil analisis diperoleh pula persamaan regresi antara reaksi 

dengan hasil footwork seperti tersaji pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 4.7. 

Hasil Koefisien Regresi reaksi dengan Hasil Footwork 

Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta     
1 (Constant) 22.873 12.343  1.853 0.089
  X1 0.543 0.242 0.543 2.238 0.045

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Berdasarkan Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi antara 
reaksi terhadap hasil footwork adalah : 
Y= 22,873 + 0,543X1.............................................................................................(1) 

Nilai koefisien regresi yang bertanda positif tersebut menunjukkan bahwa 

bentuk sumbangan antara reaksi dengan hasil footwork adalah sumbangan yang 

positif, dimana setiap terjadi kenaikan 1 satuan reaksi akan diikuti dengan 

meningkatnya hasil footwork sebesar 0,543 satuan pada konstanta 22,873 satuan 

dan sebaliknya setiap terjadi penurunan 1 satuan reaksi akan diikuti dengan 

menurunnya hasil footwork sebesar 0,543 satuan pada konstanta 22,873 satuan. 

2) Sumbangan Kelincahan terhadap Hasil Footwork 



52 

 

Hasil analisis diperoleh koefisien korelasi (R) antara kelincahan terhadap 

hasil footwork seperti tersaji pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8. 
Hasil Koefisien Korelasi Kelincahan dengan Hasil Footwork 

ANOVAb

570.652 1 570.652 9.392 .010a

729.074 12 60.756
1299.726 13

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 
 

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa nilai F sebesar 9.392 ( 

signifikansi 0,010) hal ini berarti bahwa ada sumbangan kelincahan terhadap hasil 

footwork di terima. Maka dapat diputuskan bahwa ada sumbangan yang signifikan 

antara kelincahan terhadap hasil footwork pada mahasiswa IKK bulutangkis I 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tahun 2009.  

Besarnya sumbangan kelincahan terhadap hasil footwork dapat diketahui 

dari kuadrat korelasi (r2), yaitu 0,439. Dengan  demikian dapat disimpulkan 

bahwa sumbangan kelincahan terhadap hasil footwork pada mahasiswa IKK 

bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri 

Semarang tahun  2009 dalam kategori sedang, yaitu sebesar 43,9% 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh pula persamaan regresi antara 

kelincahan  dengan hasil footwork seperti tersaji pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.9. 
Hasil Koefisien Regresi Kelincahan dengan Hasil Footwork 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta     
1 (Constant) 16.871 11.009  1.533 0.151
  X2 0.663 0.216 0.663 3.065 0.010

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Berdasarkan Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi antara 

kelincahan terhadap hasil footwork adalah : 

Y= 16,871 + 0,663X2.............................................................................................(2) 

Nilai koefisien regresi yang bertand positif tersebut menunjukkan bahwa 

bentuk sumbangan antara kelincahan terhadap hasil footwork adalah sumbangan 

yang positif, dimana setia terjadi kenaikan 1 satuan kelincahan akan diikuti 

dengan meningkatnya hasil footwork sebesar 0,663 satuan pada konstanta 16,871 

satuan dan sebaliknya setiap terjadi penurunan 1 satuan kelincahan diikuti dengan 

menurunnya hasil footwork sebesar 0,663 satuan pada konstanta 16,871  satuan. 

3) Sumbangan Reaksi dan Kelincahan terhadap Hasil Footwork 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh koefisien korelasi ganda antara reaksi 

dan kelincahan terhadap hasil footwork seperti terlihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.10. 

Hasil Koefisien Korelasi Reaksi dan Kelincahan terhadap  
Hasil Footwork 

ANOVAb

678.243 2 339.121 6.002 .017a

621.483 11 56.498
1299.726 13

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa nilai F sebesar 6.002 ( 

signifikansi 0,017) hal ini berarti bahwa ada sumbangan kelincahan terhadap hasil 

footwork di terima.. Uji keberatian koefisien korelasi tersebut dilakukan dengan 

analisis varians yang hasilnya seperti terjadi pada tabel berikut : 

Tabel  4.11. 

Hasil Analisis Varians antara reaksi dan Kelincahan terhadap  
Hasil Footwork 

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

 Regression 678.243 2 339.121 6.002 0.017
  Residual 621.483 11 56.498    
  Total 1299.726 13     

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 2009 

Berdasarkan hasil tersebut diperoleh Fhitung = 6,002 > Ftabel = 4,10 untuk α= 

5% dengan dk = 2:11. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa terdapat 

sumbangan yang signifikan antara reaksi dan kelincahan terhadap hasil footwork 

pada mahasiswa IKK bulutangkis I Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 

Negeri Semarang tahun 2009.  

Besarnya sumbangan reaksi dan kelincahan terhadap hasil footwork dapat 

diketahui dari kuadrat korelasi (r2), yaitu 0.435. Dengan  demikian dapat 
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disimpulkan bahwa sumbangan reaksi dan kelincahan terhadap hasil footwork 

pada mahasiswa IKK bulutangkis I Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Universitas Negeri Semarang tahun  2009 dalam kategori sedang, yaitu sebesar 

43,5% 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh pula persamaan regresi antara reaksi 

dan kelincahan dengan hasil footwork seperti tersaji pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 4.12. 
Hasil Koefisien Regresi reaksi dan Kelincahan dengan  

Hasil Footwork 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta     
1 (Constant) 7.751 12.505  0.620 0.548
  X1 0.318 0.230 0.318 1.380 0.195
 X2 0.527 0.230 0.527 2.287 0.043

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Berdasarkan output tersebut menunjukkan bahwa model regresi antara 

reaksi terhadap hasil footwork adalah : 

Y= 7,751 + 0,318X1 + 0,527 X2............................................................................(3) 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa bentuk sumbangan antara reaksi dan 

kelincahan terhadap hasil footwork adalah sumbangan yang positif karena 

koefisien-koefisien regresi yang diperoleh bertanda positif. Berdasarkan 

persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa setia terjadi kenaikan 1 satuan 

reaksi dan 1 satuan kelincahan secara bersama-sama akan diikuti dengan 

meningkatnya hasil footwork sebesar 0,318+0,527 satuan pada konstanta 7,751 

satuan dan sebaliknya setiap terjadi penurunan 1 satuan reaksi dan 1 satuan 
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kelincahan secara bersama-sama akan diikuti dengan menurunnya hasil footwork 

sebesar 0,318+0,527 satuan pada konstanta 7,751 satuan 

 
 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa secara sendiri-sendiri 

maupun secara bersama-sama reaksi dan kelincahan memberikan sumbangan 

yang signifikan terhadap hasil footwork pada mahasiswa IKK bulutangkis I 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tahun 2009. Hasil 

tersebut memberikan bukti nyata bahwa dalam bulutangkis unsur reaksi dan 

kelincahan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang dapat dioptimalkan 

untuk menunjang olah kaki (footwork) sehingga dapat menguasai semua sudut 

lapangan secara memadai. 

Diantara reaksi dan kelincahan yang memberikan sumbangan paling besar 

terhadap hasil footwork berdasarkan penelitin ini adalah kelincahan yaitu 43,9% 

sedangkan untuk reaksi hanya memberikan sumbangan 29,5%. Hal tersebut cukup 

beralasan sebab olah kaki (footwork) bulutangkis ke depan maupun membalikkan 

badan ke belakang, melenting ke kanan, ke kiri, ke depan dan sebagainya 

memerlukan kelincahan yang tinggi agar dapat merubah arah gerak secara cepat.  

merubah arah yang cepat dan efektif tersebut hanya dapat dilakukan bila pemain 

memiliki kelincahan yang tinggi.  

Seorang pemain yang memiliki kelincahan tinggi akan dapat menguasai 

lapangan permain secara baik dengan melakukan gerakan merubah arah secepat-

cepatnya, dengan kelincahan pula pemain dapat bergerak secara bebas 
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memanfaatkan lebar lapangan. Kecepatan gerak tubuh untuk melakukan 

kelincahan juga harus diimbangi dengan komponen lain seperti keseimbangan 

tubuh sehingga mampu mengontrol tubuhnya dan dapat mencapai hasil yang baik.  

Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Sajoto (1995:9), bahwa seseorang 

yang dapat mengubah pada posisi berbeda dalam kecepatan yang tinggi dengan 

koordinasi yang baik, berarti kelincahanya cukup baik. Sedangkan menurut 

Suharno HP (1986:47), kelincahan merupakan kemampuan dari seseorang untuk 

mengubah posisi badan secepat mungkin sesuai situasi yang di hadapi. 

Kelincahan sangat penting fungsinya untuk meningkatkan prestasi dalam cabang 

olahraga. Secara langsung kelincahan digunakan untuk mengkoordinasikan 

gerakan-gerakan berganda (simultan), mempermudah penguasaan teknik-teknik 

tinggi, mempermudah orientasi terhadap lawan dan lingkungan. 

Walaupun tidak sebesar kelincahan, reaksi juga memberikan sumbangan 

yang cukup besar terhadap hasil footwork bulutangkis. Hal ini dikarenakan 

pelaksanaa olah kaki (footwork) dalam bulutangkis diperlukan reaksi yang besar 

untuk menunjang gerak kaki melangkah ke depan, ke belakang, ke samping 

kanan,  dan ke samping kiri secara cepat. Dengan reaksi yang besar 

memungkinkan langkah pemain lebih cepat sehingga pergerakannya ke semua 

sudut lapangan menjadi semakin cepat. 

Kenyatan tersebut didukung pendapat (M. Sajoto, 1995:3), bahwa rekasi 

merupakan kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam 

menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera, syaraf atau feeling 

lainnya.  Selain itu Ismaryati (2002:104), menyatakan bahwa reaksi merupakan 

periode antara diterimanya rangsang (stimulus) dengan permulaan munculnya 
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jawaban (respon). Semua informasi yang diterima indera dari dalam atau dari luar 

tersebut rangsang. Indera akan mengubah informasi tersebut menjadi impuls-

impuls saraf dengan bahan yang dipahami otak. Dengan demikian tampak bahwa 

semakin tinggi reaksi pemain bulutangkis memungkinkan mereka dapat 

menanggapi setiap rangsangan yang timbul untuk melangkahkan kaki sesuai 

dengan kebutuhan di lapangan. 

Secara bersama-sama sumbangan reaksi dan kelincahan terhadap hasil 

footwork besar (43,5%). Hal ini dikarenakan olah kaki (footwork) bulutangkis 

memerlukan kemampuan gerak yang komplek, disamping cepat dalam 

melangkahkan kaki juga harus cepat dalam membalikkan badan ke posisi siap  

untuk menerima suttlecoc lawan berikutnya. Untuk dapat melangkahkan kaki 

secara cepat ini hanya dapat dilakukan apabila pemain memiliki reaksi yang besar, 

sedangkan untuk dapat mengubah arah yang cepat hanya dapat dilakukan apabila 

pemain memiliki tingkat kelincahan yang tinggi. 

Mengingat kedudukan reaksi dan kelincahan sangat penting dalam 

menunjang olah kaki (footwork) bulutangkis. Reaksi maupun kelincahan 

merupakan unsur-unsur diantara unsur-unsur komponen kondisi fisik yaitu 

kemampuan biomotorik manusia, yang dapat ditingkatkan sampai batas-batas 

tertentu dengan melakukan latihan-latihan tertentu yang sesuai. Untuk itu agar 

pemain bulutangkis memiliki olah kaki (footwork) yang baik, selain melalukan 

berbagai latihan teknik olah kaki (footwork) perlu juga melatih komponen-

komponen kondisi fisik seperti reaksi dan kelincahan secara optimal dengan 

menggunakan bentuk-bentuk latihan tertentu secara terprogram dan terencana.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1) Ada sumbangan reaksi terhadap hasil footwork pada mahasiswa IKK 

bulutangkis I Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tahun 

2009 yaitu sebesar 29,5%. 

2) Ada sumbangan kelincahan terhadap hasil footwork pada mahasiswa IKK 

bulutangkis I Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tahun 

2009 yaitu sebesar 43,9%. 

3) Ada sumbangan antara reaksi dan kelincahan terhadap hasil footwork pada 

mahasiswa IKK bulutangkis I Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang tahun 2009 yaitu sebesar 43,5%. 

 
5.2   Saran  

Mengingat kemampuan footwork sangat dibutuhkan dalam permainan 

bulutangkis, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Bagi mahasiswa IKK bulutangkis I Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 

Negeri Semarang hendaknya meningkatkan reaksi, kelincahan untuk 

memperoleh footwork yang baik. 

2) Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis diharapkan untuk 

dapat mengambil variabel lain yang juga turut berhubungan terhadap hasil 

footwork seperti, kelentukan tungkai, kecepatan lari maksimal, keseimbangan 
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ataupun yang lain agar diperoleh informasi yang semakin lengkap tentang 

faktor-faktor yang menunjang hasil footwork. 
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