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Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1)  Apakah ada perbedaan latihan 

pukulan lob berpola dan latihan pukulan lob bebas tidak berpola terhadap hasil 
pukulan lob dalam permainan bulutangkis pada atlet PB. Pendowo Semarang 
tahun 2008?, dan 2 Apabila ada, manakah yang lebih baik antara latihan pukulan 
lob berpola dan latihan pukulan lob bebas tidak berpola terhadap hasil pukulan lob 
dalam permainan bulutangkis pada atlet PB. Pendowo Semarang tahun 2008?. 
Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui perbedaan latihan pukulan lob 
berpola dan pukulan lob bebas tidak berpola terhadap hasil pukulan lob dalam 
permainan bulutangkis pada atlet PB. Pendowo Semarang tahun 2008, dan 2) 
Untuk mengetahui hasil yang lebih baik antara latihan pukulan lob berpola dan 
dan latihan pukulan bebas tidak berpola terhadap hasil pukulan lob dalam 
permainan bulutangkis pada atlet PB. Pendowo Semarang tahun 2008. 

Populasi dalam penelitian ini adalah atlet klub PB. Pendowo Semarang 
yang berjumlah 20 atlet. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
total sampling yaitu mengambil seluruh anggota populasi sebanyak 20 orang 
sebagai sampel penelitian. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini ada dua yaitu 
latihan pukulan lob berpola dan bebas tidak berpola sebagai variabel bebas serta 
hasil pukulan lob sebagai variabel terikat. Pengumpulan data dilakukan dengan 
metode eksperimen. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji beda (t-test). 

Hasil penelitian ada perbedaan latihan pukulan lob berpola dengan latihan 
pukulan lob bebas tidak berpola terhadap hasil pukulan lob dalam permainan 
bulutangkis pada atlet PB. Pendowo Semarang tahun 2008 dibuktikan dari hasil 
uji t yang memperoleh thitung > = 2,818 dengan signifikansi 0,020 < batas 
kesalahan 5% atau 0,05. Diantara latihan pukulan lob berpola dan latihan pukulan 
lob bebas tidak berpola memberikan hasil lebih baik terhadap hasil pukulan lob 
adalah latihan pukulan lob berpola. 

Saran yang dapat peneliti ajukan berdasarkan hasil penelitian di atas yaitu: 
1) Dalam upaya meningkatkan kemampuan melakukan pukulan lob pada 
permainan bulutangkis dapat menggunakan metode latihan dengan umpan tetap, 
karena metode latihan smash dengan umpan tetap memiliki hasil yang lebih baik 
bila dibandingkan dengan metode latihan pukulan lob berpola, dan 2) Bagi 
peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis diharapkan untuk 
mengambil metode latihan yang lain seperti dengan pendekatan bermain sehingga 
dapat dijadikan sebagai bahan pembanding untuk mendapatkan metode yang 
paling baik dalam meningkatkan ketepatan pukulan lob. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Olahraga adalah suatu aktifitas yang banyak dilakukan oleh nasyarakat, 

keberadaannya sekarang ini tidak lagi dipandang sebelah mata tetapi sudah 

menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sebab olahraga dewasa ini sudah tren 

dimasyarakat baik orang tua, remaja maupun anak-anak. Karena olahraga ini 

mempunyai makna tidak hanya untuk kesehatan, tetapi lebih dari itu ialah juga 

sebagai sarana pendidikan bahkan prestasi. Sebagai contoh salah satu cabang 

olahraga ialah cabang bulutangkis. Melalui kegiatan olahraga bulutangkis ini para 

remaja banyak menuai manfaat, baik dalam pertumbuhan fisik, maupun 

emosional. 

Permainan bulutangkis sendiri mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Di Indonesia cabang cabang olahraga bulutangkis digemari oleh seluruh 

lapisan masyarakat baik di kota maupun di desa, dan juga sangat cocok untuk 

semua orang, laki-laki atau wanita, tua muda dan anak-anak. Permainan 

bulutangkis disukai masyarakat karena permainan ini mudah dilaksanakan, alat 

pemukulnya ringan, bola mudah dipukul, dapat dimainkan di luar maupun di 

dalam ruangan dan tidak membutuhkan lapangan yang luas.  

Sebagai olahraga yang dipertandingkan dalam berbagai pesta olahraga 

seperti PON, SEA Games, Asian Games dan Olympiade permainan bulutangkis 

semakin popular dan berkembang pesat apalagi bulutangkis ini dapat dilaksanakan 

dilapangan terbuka maupun lapangan tertutup. 
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Permainan bulutangkis mula-mula menggunakan skor 15, artinya siapa 

lebih dahulu mencapai angka 15 dinyatakan menang untuk set tersebut. Permainan 

dilakukan dalam dua set, apabila masing-masing pemain memenangkan satu dari 

dua set yang dimainkan maka ada game tambahan yang dalam bulutangkis biasa 

disebut rubber set (Tony Grice, 2004:4). 

Perkembangan selanjutnya peraturan permainan bulutangkis berubah. 

Pernah dicoba dengan skor 7 artinya game hanya sampai pada angka 7, kemudian 

pada tanggal 1 februari 2006 ditetapkan peraturan baru lagi ialah skor 21 artinya 

game selesai pada angka 21. sistem untuk mendapatkan angka juga dirubah bila 

pada game 15 dulu setiap bola mati tidak mendapatkan nilai tetapi menunggu bila 

pemegang servis yang dapat mematikan lawan baru mendapatkan nilai, pada 

sistem game 21 diberlakukan sistem rally point. Artinya siapa yang bisa 

mematikan permainan lawan langsung mendapatkan nilai.  

Di Indonesia dewasa ini olahraga bulutangkis sangat pesat 

perkembangannya, hal ini merupakan sebuah konsekuensi prestasi yang telah 

dicapai selama ini. Majunya bulutangkis di Indonesia juga ditunjukkan dengan 

semakin banyaknya perkumpulan-perkumpulan bulutangkis dan kejuaraan yang 

diselenggarakan, baik yang bersifat daerah, nasional maupun internasional.  

Bulutangkis pada masa sekarang ini bukan hanya sebagai olahraga rekreasi 

melainkan telah menjadi olahraga prestasi, maka tidak heran apabila dalam 

permainan bulutangkis para pemain dituntut prestasi setinggi-tingginya. 

Pencapaian prestasi bulutangkis dapat dikembangkan secara maksimal sebab pada 

hakikatnya setiap manusia memiliki sifat bersaing dan berkompetisi untuk selalu 

berprestasi. Untuk berprestasi, tak mungkin terlepas dari faktor-faktor yang 
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menentukan, menurut Gunter Benhard (1986:10), faktor-faktor yang 

mempengaruhi pencapaian prestasi adalah: 1) bakat, 2) bentuk gerakan dan 

latihan, 3) tingkat perkembangan prestasi dan sifat-sifat yang berdaya gerak, 

seperti tenaga, stamina, kecepatan, kelincahan, ketrampilan, dan 4) nilai-nilai 

positif dalam diri manusia. Lebih lanjut M Sajoto, (1995:11-13), menyatakan 

bahwa peningkatan prestasi ditentukan oleh faktor-faktor yang dikelompokkan 

menjadi 4 aspek, yaitu: 1) aspek biologis, 2) aspek psikologis, 3) aspek 

lingkungan, dan 4) aspek penunjang lainnya. Lebih lanjut (Tohar, 1992:40), 

menyatakan bahwa untuk mencapai prestasi yang optimal seorang pemain 

bulutangkis harus menguasai 4 macam aspek penguasaan yaitu: 1) kondisi fisik, 

2) penguasaan teknik, 3) taktik bermain, dan 4) mental bertanding. 

Setiap cabang olahraga memiliki teknik dasar yang harus dikuasai terlebih 

dahulu. Begitu juga dengan olahraga bulutangkis, seorang pemain dituntut untuk 

menguasai salah satu komponen dasar yaitu teknik dasar untuk mencapai prestasi. 

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

pokok yang harus dipahami dan dikuasai tiap pemain 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 seorang pemain setelah menguasai 

teknik dasar maka diharuskan dapat menguasai teknik pukulan. Teknik pukulan 

menurut Tohar (1992:40) adalah cara-cara melakukan pukulan pada permainan 

bulutangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan. 

Adapun beberapa teknik pukulan yang harus dikuasai oleh setiap pemain 

bulutangkis diantaranya adalah:teknik pukulan service, teknik pukulan lob, teknik 
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pukulan drop shot, teknik pukulan drive atau mendatar, teknik pukulan smash, 

dan teknik pengembalian service. 

Pukulan lob ini mempunyai peran yang sangat vital, sebab untuk 

melakukan berbagai pukulan dari berbagai posisi dan sudut-sudut lapangan tidak 

cukup hanya dengan mengandalkan ketrampilan smash saja atau yang lain, akan 

tetapi perlu di dukung dengan pukulan lob yang baik. Untuk melatih pukulan lob 

dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu:1) dengan cara menggunakan 

shuttlecock di gantung, 2) dengan cara menggunakan shuttlecock di umpan, 3) 

dengan cara drill, 4) dengan cara berpasangan. 

PB. Pendowo berdiri kurang lebih 15 tahun yang lalu. Pertama kali berdiri 

masih bernama PB. All Star, karena terjadi perbedaan pendapat PB ini bubar. 

Kemudian diganti dengan PB. Pendowo yang didirikan oleh seorang mantan 

anggota PB. All Star yang bernama Agus Siswanto sebagai pemilik dan 

Hermawan sebagai pelatihnya yang merupakan mantan pelatih PB. Djarum 

Semarang. Tempat latihan PB. Pendowo selalu berpindah karena belum memiliki 

gedung olahraga sendiri. Pada awal tahun 1998 mulai membangun gedung untuk 

keperluan latihan anak didiknya. 

PB. Pendowo merupakan salah satu perkumpulan bulutangkis dikota 

Semarang yang mempunyai prestasi yang dinilai cukup baik dibanding klub-klub 

lain yang ada di Semarang, hal ini terbukti dari berbagai prestasi yang telah 

berhasil diraih selama ini. Saat ini PB. Pendowo mengalami peningkatan baik 

secara kualitas maupun kuantitasnya. Untuk itu perlu pembinaan khusus guna 

meningkatkan prestasi atlet-atletnya. 
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Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “Perbedaan Latihan Pukulan Lob Berpola dan Latihan Pukulan Lob Bebas 

Tidak Berpola terhadap Hasil Pukulan Lob dalam Permainan Bulutangkis pada 

Atlet PB. Pendowo Semarang Tahun 2008”. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat 

merumusakan permasalahan yaitu:  

1) Apakah ada perbedaan latihan pukulan lob berpola dan latihan pukulan lob 

bebas tidak berpola terhadap hasil pukulan lob dalam permainan bulutangkis 

pada atlet PB. Pendowo Semarang tahun 2008? 

2) Apabila ada, manakah yang lebih baik antara latihan pukulan lob berpola dan 

latihan pukulan lob bebas tidak berpola terhadap hasil pukulan lob dalam 

permainan bulutangkis pada atlet PB. Pendowo Semarang tahun 2008? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui perbedaan latihan pukulan lob berpola dan pukulan lob 

bebas tidak berpola terhadap hasil pukulan lob dalam permainan bulutangkis 

pada atlet PB. Pendowo Semarang tahun 2008. 

2) Untuk mengetahui hasil yang lebih baik antara latihan pukulan lob berpola dan 

dan latihan pukulan bebas tidak berpola terhadap hasil pukulan lob dalam 

permainan bulutangkis pada atlet PB. Pendowo Semarang tahun 2008. 
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1.4 Penegasan istilah  

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam menterjemahkan judul 

dimuka, maka perlu ada penjelasan makna judul yang dikemas dalam penegasan 

istilah seperti dibawah ini: 

1.4.1 Perbedaan 

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1993:73), istilah perbedaan dapat 

diartikan sebagai selisih diantara dua hal yang dikaji atau ditinjau. Jadi yang 

dimaksud perbedaan dalam penelitian ini adalah  selisih hasil pukulan lob dari 

latihan pukulan lob berpola dan latihan pukulan bebas tidak berpola dalam 

permainan bulutangkis pada atlet PB. Pendowo Semarang.  

1.1.1 Latihan 

Latihan adalah kegiatan atau aktivitas latihan yang dilakukan secara 

berulang-ulang, sistematis, berencana, dengan beban yang kian hari kian 

bertambah (Suharno HP., 1984:27). Yang dimaksud latihan dalam penelitian ini 

adalah latihan pukulan lob berpola dan latihan pukulan bebas tidak berpola yang 

dilakukan secara berulang-ulang. 

1.4.2 Pukulan Lob Berpola 

Pukulan lob berpola adalah pukulan lob yang diumpan dengan 

menentukan arah sasaran pukulan. Diumpan adalah sesuatu yang digunakan untuk 

memikat (W.J.S. Poerwadarminta, 1993:1102). 

Jadi yang dimaksud dengan latihan pukulan lob berpola merupakan suatu 

latihan pukulan dalam peermainan bulutangkis, yang dilakukan dengan tujuan 

untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh kebelakang 
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garis lapangan, dengan menngunakan shuttlecock yang diumpan dengan tujuan 

untuk memudahkan perkenaan (impact) shuttlecock dengan daun raket. 

1.4.3 Pukulan Lob Bebas Tidak Berpola 

Pukulan lob bebas tidak berpola adalah pukulan lob yang dilakukan 

dengan cara shuttlecock diumpan dengan arah sasaran pukulan bebas atau tidak 

ditentukan arahnya. Jadi yang dimaksud dengan latihan pukulan lob bebas tidak 

berpola merupakan suatu latihan pukulan dalam permainan bulutangkis, yang 

dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin 

mengarah jauh ke belakang garis lapangan, dengan menggunakan shuttlecock 

yang diumpan. 

1.4.4 Hasil Pukulan Lob  

Hasil adalah akibat, mendapat, mendapat hasil (W.J.S. Poewadarminta, 

1993:343). Pukulan lob adalah suatu pukulan dalam permainan bulutangkis yang 

dilakukan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh 

kebelakang garis lapangan (Tohar, 1992: 47).  

Jadi pukulan lob yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang 

didapat dari proses berlatih yang sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang 

dengan beban yang semakin meningkat sehingga pemain terbiasa dan memperoleh 

kecakapan dalam menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh 

kebelakang garis lapangan. 

1.1.2 Atlet PB. Pendowo Semarang 

Adalah sekolompok anak yang sedang berlatih teknik dasar bulutangkis di 

Persatuan Bulutangkis Pendowo Semarang yang beralamat di jalan Suyudono 
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130B Semarang yang berkembang cukup pesat ditunjukkan dari prestasinya di 

berbagai kejuaraan baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Setiap hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu yang dijadikan obyek penelitian. Adapun manfaat yang akan 

diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1.5.1 Bagi Peneliti 

1) Sebagai sarana mengimplementasikan hasil belajar di Universitas Negeri 

Semarang. 

2) Untuk menambah pengalaman langsung di lapangan mengenai efektifitas 

metode latihan pukulan lob berpola dan pukulan lob bebas tidak berpola. 

3) Sebagai syarat pemenuhan tugas akhir penulisan skripsi untuk mencapai gelar 

sarjana pendidikan di Universitas Negeri Semarang. 

1.5.2 Bagi PB Pendowo 

1) Memberikan masukan mengenai suatu bentuk latihan alternatif yang tidak 

monoton sehingga atlet tidak mengalami kejebuhan berlatih. 

2) Memberikan masukan mengetahui metode latihan lob yang efektif bagi para 

atlet yang berada di bawah naungan bendera PB Pendowo Semarang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

 Landasan Teori 

 Tinjauan Permainan Bulutangkis 

Bulutangkis sudah dikenal sejak abad 12 di England. Juga ada bukti bahwa 

pada abad ke 17 di Polandia permainan ini dikenal dengan nama “Battledore dan 

Shuttlecock”. Di sebut Battledor karenan pemukulan dengan pemukul kayu yang 

dikenali dengan nama Bat atau “Battledore”. Bulutangkis sudah dimainkan di 

Eropa antara abad ke 11 dan ke 14. cara permainannya adalah pemain diharuskan 

untuk menjaga bola agar tetap dapat dimainkan selama mungkin (James Poole, 

1986:2). 

Battledore dan Shuttlecock dimainkan diruangan besar yang disebut 

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

Nama Badminton diambil dari nama kota Badminton tempat kediaman Duke of 

Beafort. Nama bulutangkis menggantikan Battledore dan Shuttlecock untuk 

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

dan cara memukulnya dengan ditangkis atau dikembalikan (James Poole, 1986:2). 

Deawasa ini, permainan bulutangkis didukung oleh Federasi Bulutangkis 

Internasional (IBF). Sembilan negara anggota mendirikan IBF pada tahun 1993 

telah berkembang dengan Negara sebanyak 120 negara yang tersebar luas (James 

Poole, 1986:2). Kejuaraan yang didukung oleh IBF adalah kejuaraan dunia 

bulutangkis beregu putra untuk Thomas Cup, kejuaraan dunia beregu putri untuk 
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Uber Cup, kejuaraan dunia perorangan kejuaraan dunia ganda campuran untuk 

Sudirman Cup, dan Grand Prix. 

Bulutangkis adalah olahraga yang dimainkan oleh dua orang dalam 

permainan tunggal dan empat orang dalam permainan ganda, pada sebuah 

lapangan yang dibagi dua dengan membentangkan net ditengahnya. Permainan 

bulutangkis menggunakan raket sebagai pemukul bola, dan bola dibuat dari 

rangkaian bulu beratnya antara 73 sampai 85 grain. Cara bermain bulutangkis 

adalah melewatkan Shuttlecock diatas net agar dapat jatuh menyentuh lantai 

lapangan lawan dan untuk mencegah usaha yang sama dari lawan. Perlengkapan 

permainan bulutangkis adalah : 

1) Lapangan yang rata dengan ukuran panjang 13,40 meter atau 44 feet dan lebar 

6,10 meter atau 20 feet (Tohar, 1992:27). 

2) Net atau jaring direntangkan ditengah-tengah lapangan sebagai batas pembagi 

dua lapangan. Tinggi net yang ada ditengah 1,524 meter atau 5 feet. Tinggi net 

dekat tiang net atau dipinggir 1,55 meter atau 5 feet, 1 inchi (Tohar, 1992:27). 

3) Raket dipergunakan sebagai pemukul bola. Panjang raket sekitar 26 inchi 

beratnya antara 3 ¾  sampai 5 ½  ons (James Poole, 1986:6). 

4) Shuttlecock adalah bola yang dipergunakan dalam permainan. Di buat dari 

rangkaian bulu beratnya antara 73 ampai 85 grain. Pada umumnya berat 

shuttlecock yang digunakan adalah 76 grain (1 grain = 0,0648 gram) (James 

Poole, 1986:4). 

Lebih jelasnya, berikut ini disajikan gambar tentang lapangan  

bulutangkis. 
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Gambar 2.1 

Lapangan Bulutangkis 
(Tohar, 1992:28) 

Peraturan permainannya pertama kali ditegaskan pada tahun 1877. di 

perbaharui tahun 1887, dan diperbaharui lagi tahun 1890. tahun 1901 bentuk dan 

ukuran lapangan aepaerti yang berlaku sekarang mulai dipakai. Kejuaraan All 

England pertam kali diadakan pada tahun 1897. Keberhasilan penyelenggaraan 

kejuaraan ini merupakan perangsang bagi tersebarnya permainan bulutangkis 
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seluruh dunia. Persatuan bulutangkis Irlandia didirikan tahun 1889 dan 

mengadakan kejuaraan yang pertama tahun 1902, dan 1903 mengadakan 

pertandingan internasional yang pertama antara Inggris dan Irlandia. Di 

Skotlandia olahraga bulutangkis pertam kali dimainkan di Aberdeen tahun 1907 

dan tahun 1911 dibentuk persatuan olahraga bulutangkis di Skotlandia. The 

Badminton Gazette merupakan jurnal resmi dari perkumpulan bulutangkis Inggris, 

diterbitkan pertam kali tahun 1907 (James Poole, 1986:4). 

Turnamen-turnamen pertama ini sangat berperan untuk memperkenalkan 

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

mengadakan tour perkenalan ke Kanada, dan dengan demikian mereka 

menyebarkan bibit bulutangkis di Amerika Serikat dan Kanada. Perkumpulan 

Bulutangkis Kanada didirikan pertama kali tahun1931 dan perkumpulan 

Bulutangkis Amerika Serikat didirikan pada tahun 1936. IBF (Internasional 

Badminton Federation) didirikan tahun 1934 dan diusulakan agar membantu 

digalakkannya permainan bulutangkis sebagai permainan internasional. Untuk itu 

Sir George Thomas, seorang pemain Inggris dan pemegang administrasi 

perkumpulan bulutangkis Inggris yang berpengaruh menyumbangkan piala yang 

kemudian disebut sebagai Thomas Cup untuk diperebutkan anggota-anggota IBF 

(James Poole, 1986:5). 

Perkembangan permainan ini terhenti pada perang dunia II (1939-1945) 

dan pada tahun 1948 pertandingan pertama untuk memperebutkan piala Thomas 

Cup dimulai dan diikuti oleh 10 negara. Indonesia berhasil merebut piala Thomas 

ini pertama kali tahun 1958, dipertahankan tahun 1961 dan tahun-tahun 
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berikutnya Indonesia menjadi raja pada perebutan piala Thomas ini sampai China 

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

(James Poole, 1986:5). 

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

dunia merasa sudah saatnya pemain puteri ikut ambil bagian dalam pertandingan 

Internasional. Ia menyumbangkan sebuah piala yang akan diperebutkan oleh 

pemain puteri untuk tingkat dunia. Dan pada tahun1957 untuk pertama kalinya 

piala tersebut diperebutkan oleh para pemain puteri dan terkenal dengan nama 

Piala Uber, diperebutkan untuk 3 tahun sekali (James Poole, 1986:5). 

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

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

bulutangkis pada era 20 sebelum dominasi negara-negara tersebut dipatahkan oleh 

negara-negara Asia timur seperti China dan Korea (James Poole, 1986:5). 

 

 Teknik Dasar Permainan Bulutangkis 

Menurut Suharno HP (1984:18), teknik adalah suatu proses gerakan dan 

pembuktian dalam praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas 

yang pasti dalam cabang olahraga. Penguasaan teknik dasar dalam permainan 

bulutangkis merupakan salah satu unsur yang turut menentukan menang atau 

kalahnya suatu regu didalam suatu pertandingan disamping unsur-unsur kondisi 

fisik, taktik dan mental. Dalam permainan bulutangkis teknik dasar harus 

dipelajari terlebih dahulu guna mengembangkan mutu permainan bulutangkis 

dimainkan oleh dua regu ataupun ada juga perorangan. Mengingat permainan 

bulutangkis ada yang beregu, maka kerjasama antar pemain mutlak diperlukan 
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sifat toleransi antar kawan serta salaing percaya dan saling mengisi kekurangan 

dalam regu. 

Teknik dasar olahraga bulutangkis dapat dibagi dalam empat bagian: (1) 

cara memegang raket; (2) gerakan pergelangan tangan; (3)..gerakan 

melangkahkan kaki; (4) pemusatan pikiran (Tohar, 1992:2). 

2.1.2.1 Pegangan Raket  

Cara memegang dan menggerakkan raket bulutangkis sangat mudah. Oleh 

karena bentuk raket yang dipergunakan adalah ringan dan kecil pegangannya. 

Dengan demikian raket dapat dipegang dan dimainkan secara bebas dan leluasa. 

Didalam permainan bulutangkis cara memegang raket ada beberapa macam. 

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

permainan bulu tangkis 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. Tapi, banyak pemain, bagaimana pun masih mengubah letak 

ibu jari pada pukulan-pukulan yang mengganti pegangan dari forehand menjadi 

backhand. 

Kedua cara pegangan yang disebutkan di atas akan dibahas satu per satu. 

Tapi, sebelum itu, ada beberapa hal dasar yang harus diperhatikan: (1) jangan 

memegang raket dengan jari-jari agak merapat sejajar, (2) peganglah raket dengan     

kuat, tapi jangan terlalu erat, dan (3) gunakan raket sebagai perpanjangan dari 

lengan. 
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1) Forehand Grip  

Forhand grip merupakan pegangan untuk pukulan dengan telapak tangan 

menghadap ke depan. Cara dalam pegangan forehand grip ini adalah memegang 

leher raket dengan bidang raket tegak lurus tubuh. Pegangan raket harus terletak 

menyilang pada telapak tangan dan jari-jari tangan kanan. Jari telunjuk harus agak 

terpisah sedikit dari jari-jari lain seperti hendak menarik pelatuk pistol. Ibu jari 

akan melingkar wajar pada sisi kiri dari pegangan raket. Jari-jari agak renggang 

letaknya satu sama lain (penjelasan terdapat pada Gambar 2.2). 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2  

Pegangan Forehand 
Sumber: Icuk Sugiarto (2002:26) 

2) Backhand Grip  

Pegangan bachand grip merupakan pegangan untuk pukulan dengan telapak 

tangan menghadap ke belakang. Satu-satunya perbedaan antara pegangan untuk 

melakukan pukulan forehand dan backhand ialah letak ibu jari yang dipindahkan 

dari kedudukan melingkari sisi pegangan raket (untuk forehand) menjadi posisi 

tegak di sudut kiri atas dari pegangan tersebut (untuk backhand). Dengan posisi 

seperti itu, memungkinkan menggunakan sisi dalam dari ibu jari sebagai 

pengungkit ketika melakukan gerakan memutar lengan dan tangan pada saat 
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melakukan pukulan backhand. Beberapa pelatih menganjurkan pegangan dengan 

ibu jari ke atas (thumb-up grip) untuk pukulan backhand, dengan raket diputar 

seperempat putaran ke kanan sehingga ibu jari rapat pada pegangan raket. 

Pegangan khusus ini sangat berguna untuk orang-orang yang baru belajar. 

Karena, ibu jari memberikan tenaga ekstra pada pukulannya. Tetapi penulis tidak 

menggunakan cara pegangan ini karena bila shuttlecock ada di belakang tubuh 

pemain, maka pemain tidak dapat melakukan pukulan backhand yang efektif 

hingga ke garis belakang lawan (penjelasan terdapat pada Gambar 2.3). 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.3  

Pegangan Backhand 
Sumber:Icuk Sugiarto (2002:26) 

Sedangakan menurut Tohar (1992:34-38), ada empat cara untuk 

memegang raket dalam permainan bulutangkis: (1) pegangan geblok kasur atau 

pegangan Amerika; (2) pegangan kampak atau pagangan Inggris; (3) pegangan 

gabungan atau pegangan barjabat tangan; (4) pegangan backhand.  

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 2.4 

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

2) Pegangan Kampak atau Pegangan Inggris 

 Cara memegang raket; letakkan raket miring di atas lantai, kemudian raket 

diangkat pegangannya, sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk 

menempel pada bagian permukaaan pegangan raket yang kecil . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

Pegangan Kampak/Pegangan Inggris 
Sumber:Tohar (1992:61) 
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3) Pegangan Gabungan atau Pegangan Berjabat Tangan. 

Pegangan cara ini lazim dinamakan shakehand grip atau pegangan berjabat 

tangan; caranya adalah memegang raket seperti orang yang berjabat tangan, 

caranya hampir sama dengan pegangan Inggris, tetapi setelah raket dimiringkan 

tangkai dipegang dengan cara ibu jari melekat pada bagian dalam yang kecil 

sedang jari-jari lain melekat pada bagian dalam yang lebar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 

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

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. 
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Gambar 2.7 

Pegangan Backhand 
Sumber:Tohar (1992:63) 

2.1.2.2 Gerakan Pergelangan Tangan  

Urutan pukulan dalam permainan bulutangkis diawali dengan gerakan 

kaki, garakan badan, garakan 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 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). 
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Gambar 2.8 

Pegerakan Pergelangan Tangan 
Sumber:Tohar (1992:65) 

2.1.2.3 Gerakan Melangkahkan Kaki 

Gerakan melangkahkan kaki atau kerja kaki memiliki peranan yang sangat 

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

bergerak efisien kesegala penjuru lapangan. Menurut James Poole dalam buku 

Icuk Sugiarto (2002:74) mengatakan bahwa ada enam daerah dasar kerja kaki 

yaitu: 

1) Gerakan arah kiri depan untuk pukulan jaring forehand dan bawah atau lob. 

2) Gerakan  arah  kanan depan untuk pukulan jaring forehand dan bawah atau 

lob. 

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

sisi backhand. 
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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. 

2.1.2.4 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. 
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2.1.2.5 Latihan Kematangan Juara 

Walaupun sudah fisik, teknik, taktik atau strategi, dan mental tetapi itu 

semua belum cukup untuk menjadi seorang pemain yang berhasil dalam 

permainan. Satu faktor lagi yang tidak dapat ditinggalkan adalah mengenai latihan 

kematangan juara (Tohar, 1992:166).  

Kematangan juara sangat tergantung dari pengalaman bertanding, oleh 

karena itu pelatih hendaknya melakukan pertandingan yang sebanyak-banyaknya 

kepada pemain agar mempunyai pengalaman dan kematangan dalam permainan. 

Di samping itu para pemain jangan merasa canggung dan demam panggung saat 

pertandingan. 

Teknik-Teknik Pukulan dalam Permainan Bulutangkis 

Apabila ingin menjadi pemain bulutangkis yang baik dan berprestasi,   maka 

harus  menguasai bermacam-macam teknik pukulan dengan benar. Oleh karena 

itu, hanya dengan bermodal berlatih tekun, disiplin, terarah di bawah bimbingan 

pelatih yang berkualitas baik, dapat menguasai berbagai teknik pukulan dan teknik 

dasar bermain bulutangkis secara benar pula. Menurut PB. PBSI (2001:10), jenis-

jenis pukulan yang harus dikuasai adalah service, lob, drop shot, ,smash, netting, 

underhand, dan  drive.  Sedangkan menurut Tony Grace (2004:25),  jenis-jenis 

pukulan yang harus dikuasai dalam bulutangkis adalah pukulan service, overhead, 

clear, drop, smash, drive.  Dari teknik pukulan ini, dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

 Pukulan Servis 

Servis yang baik dalam bulutangkis akan memberikan kesempatan yang 

baik pula bagi lawan untuk mencetak angka. Untuk mendapatkan servis yang 
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legal kontak dengan bola harus dilakukan dibawah pinggang dan tangkai raket 

harus mengarah kebawah. Seluruh kepala raket harus dapat dilihat dibawah setiap 

bagian pegangan raket sebelum memukul bola. Ada tiga macam jenis servis yang 

bisa dilakukan oleh pemain bulutangkis ialah servis panjang, servis pendek dan 

servis tanggung. Servis panjang adalah servis yang mengarahkan bola tinggi dan 

jauh. Bola diusahakan jatuh sedekatmungkin dengan garis belakang, dengan 

demikian bola lebih sulit untuk diperkirakan dan dipukul, sehingga semua 

pengembalian lawan kurang efektif (Tony Grace, 2004:25). Adapun pelaksanaan 

servis panjang adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 

Servis Panjang 
(Tony Grace, 2004:26) 

Servis pendek dilakukan rendah adalah paling sering digunakan dalam 

partai ganda, karena lapangan untuk ganda lebih pendek, tetapi lebih lebar dari 

pada partai tunggal. Servis ini dapat dilakukan baik dengan forehand maupun 

dengan backhand (Tony Grace, 2004:25). Adapun pelaksanaan servis pendek 

adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2.10 

Servis Pendek Forehand 
(Tony Grace, 2004:27) 

Servis tanggung sebenarnya hanya sebagai variasi dari servis pendek. 

Adapun pelaksanaan dari servis tanggung adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.11 

Servis Pendek Backhand 
(Tony Grace, 2004:28) 

Di lakukan dengan drive dan flick. Servis ini merupakan alternatif yang 

baik dan membuat lawan hanya memiliki sedikit waktu untuk bertindak (Tony 

Grace, 2004:25) 
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 Pukulan Overhead (Forehand dan Backhand) 

Pukualan overhead (dilakukan diatas kepala) merupakan pukulan taktik 

yang paling penting dalam permainan bulutngkis. Pukulan inni dapat dilakukan 

dengan forehand maupun backhand agar membuat lawan bergerak terus menerus. 

Pukulan forehand dilakukan dengan gerakan melempar sepenuhnya dari setengah 

sisi lapangan bagian belakang (Tony Grace, 2004:40). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.12 

Forehand Overhead 
(Tony Grace, 2004:43) 

Backhand dilakukan dengan gerakan mengulurkan tangan yang dominant 

sepenuhnya kea rah atas dari sudut backhand lapangan dan merupakan kebalikan 

dari pukulan forehand. Penguluran yang pada siku dan rotasi tangan bagian bawah 

yang kuat merupakan sumber tenaga dari pukulan overhead. Gerakan 

menelungkupkan tangan bagian bawah terjadi pada pukulan backhand. Secara 

anatomi tangan bagian hanya dapat bergerak dengan dua cara ini. Pelenturan 

pergelangan tangan atau sentakan pergelangan tangan hanya sedikit terjadi, atau 

tidak sama sekali. Teknik yang sempurna akan membuat pergelangan tangan 
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dapat lurus secara alami dngan raket yang terus menngikuti arah pengembalian 

bola. Pukulan ini dapat digunakan pukulan bertahan atau menyerang. Untuk 

menglihkan lawan menjauhi atau mendekati net, atau ke arah samping. Pukulan 

overhead yang baik dari bagian belakang lapangan harus dilakukan untuk 

membuat semua pukulan kelihatan sama. Dengan demikian lawan tidak dapat 

menentukan pukulan apa yang dilakukan dan ke mana larinya bola (Tony Grace, 

2004:41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 

Backhand Overhead 
(Tony Grace, 2004:45) 

3) Pukulan Clear (Tinggi dan Panjang) 

Pukulan Clear biasanya dilakukan dengan tinggi dan panjang. Gunanya 

untuk mendapatkan waktu untuk kembali ke posisi bagian tengah lapangan. 

Pukulan ini merupakan strategi yang digunakan khususnya untuk pemain tunggal. 

Pukulan clear yang bersifat bertahan merupakan pengembalian yang tinggi yang 

haampir sama dengan pukulan lob dalam tennis. Clear dapat dilakukan dengan 
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pukulan overhand atau underhand, baik dari sisi forehand ataupun backhand 

untuk memaksa lawan bergerak mundur kearah sisi belakang lapangannya. 

Pukulan ini juga merupakan kombinasi dari drop shot untuk membuat lawan 

bergerak jauh dan membuat lawan mempertahankan ke empat sudut lapangannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 

Pukulan Clear Forehand 
(Tony Grace, 2004:59) 

Kegunaan utama dari  pukulan clear adalah untuk membut bola menjauh 

dari lawan dan membuatnya bergerak dengan cepat. Dengan mengarahkan bola ke 

belakang lawan atau dengan membuat dia bergerak lebih cepat dari yang dia 

inginkan, akan membut dia kekurangan waktu dan membuatnya cepat lelah. Jika 

melakukan clear dengan benar maka lawan harus bergegas melakukan pukulan 

balasan dengan akurat dan efektf. Pukulan clear yang bersifat menyerang 

merupakan clear yang cepat dan mendatar, yang berguna untuk menempatkan 

bola ke belakang lawan dan menyebabkan lawan melakukan pengembalian yang 

lemah. Pukulan clear yang bersifat bertahan memiliki lintasan yang tinggi dan 

panjang (Tony Grace, 2004:41). 
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Gambar 2.15 

Pukulan Clear Backhand 
(Tony Grace, 2004:60) 

4) Pukulan Drop  (Rendah dan Pelan) 

Pukulan drop shot adalah pukulan rendah dan pelan, tepat di atas net 

sehingga bola langsung jatuh ke lantai. Bola dipukul didepan tubuh dengan jarak 

lebih jauh dari pukulan clear overhead, dan permukaan raket dimiringkan untuk 

mengarahkan lebih ke bawah. Larinya bola lebih seperti diblok atau ditahan dari 

pada dipukul. Ciri yang paling penting dari pukulan drop overhead yang baik 

adalah gerakan tipuan. Jika gerakan dapat menipu lawan pukulan mungkin tidak 

dikembalikan sama sekali. Cirri yang paing merugikan dari pukulan drop adalah 

bolanya lambat sehingga memberikan banyak waktu pada lawan (Tony Grace, 

2004:74). 
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Gambar 2.16 

Pukulan Drop Forehand 
(Tony Grace, 2004:73) 

Nilai dari pukulan drop adalah terletak pada kombinasi pukulan ini dengan 

clear untuk membuat lawan sibuk dan memaksanya untuk mempertahankan 

seluruh lapangan. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 17 

Pukulan Drop Backhand 
(Tony Grace, 2004:74) 
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Untuk menjadikan pukulan ini efektif pukulan drop haruslah akurat agar 

lawan terpaksa menutupi bagian lapangannya seluas mungkin (Tony Grace, 

2004:71). 

5) Pukulan Smash  (Cepat dan Tajam) 

Pukulan smash adalah pukulan yang cepat, diarahakan ke bawah dengan 

kuat dan tajam untuk mengembalikan bola pendek yang dipukul keatas. Pukulan 

smash hanya dapat dilakukan dari posisi overhead. Bola dipukul dengan kuat 

tetapi harus diatur dengan tempo dan keseimbangannya sebelum mencoba 

mempercepat kecepatan smash. Cirri yang paling penting dari pukulan smash 

overhead yang baik selain kecepatan adalah sudut raket yang mengarah kebawah. 

Bola dipukul didepan tubuh lebih jauh dari pukulan clear atau drop. Permukaan 

raket diarahkan untuk mengarahkan bola lebih kebawah. Jika smash dilakukan 

cukup tajam, pukulan tersebut mungkin tidak dapat dikembalikan (Tony Grace, 

2004:85). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 

Pukulan Smash Forehand 
(Tony Grace, 2004:86) 
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Arti penting dari pukulan smash adalah pukulan ini hanya memberikan 

sedikit waktu pada lawan untuk bersiap-siap atau mengembalikan setiap bola 

pendek yang telah mereka pukul ke atas. Pukulan smash digunakan secara 

ekstensif dalam partai ganda. Semakin tajam sudut yang dibuat semakin sedikit 

waktu yang dimiliki lawan untuk bereaksi. Selain itu semakin akurat pukulan 

smash, semakin luas lapangan yang harus ditutupi lawan (Tony Grace, 2004:88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 

Pukulan Smash Backhand 
(Tony Grace, 2004:88) 

6) Pukulan Drive  (Datar dan Menyamping) 

Drive adalah pukulan datar yang mengarahkan bola dengan lintasan 

horizontal melintasi net. Baik drive forehand maupun backhand mengarahkan 

bola dengan ketinggian yang cukup untuk melakukan clear pada bola dengan jalur 

yang datar atau sedikit menurun. Gerakan memukul hampir bersama dengan 

gerakan memukul dari samping dan biasanya dilakukan dari bagian samping 

lapangan. Pukulan drive memberi kesempatan untuk meatih foot work karena 
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pukulan ini biasanya dilakukan pada ketinggian antara bahu dan lutut kesebelah 

arah kiri atau kanan lapangan. Dengna demikian pukulan ini menekankan pada 

pencapaian bola dengan menyeret atau menggelincirkan kaki pada posisi 

memukul (Tony Grace, 2004:97). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 

Pukulsn Drive Forehand 
(Tony Grace, 2004:99) 

Drive adalah pukulan pengembalian yang aman dan konservatif yang akan 

memaksa lawan bermain jujur dan mengembalikan bola tinggi. Jika pukulan 

kurang keras, pengembalian bola lebih mirip dengan pukulan push (mendorong 

bola) atau drive dari bagian tengah lapangan (Tony Grace, 2004:97). 

Sasaran utama drive adalah untuk mengarahkan bola melintasi net dengan 

cepat dan mengarah ke lantai. Arah bola harus dijauhkan dari lawan agar lawan 

terpaksa bergerak lebih cepat, dengan hanya mempunyai sedikit waktu dan 

pengembalian ke arah atas (Tony Grace, 2004:97). 
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Gambar 2.21 

Pukulan Drive backhand 
(Tony Grace, 2004:100) 

Dari berbagai jenis pukulan dalam permainan bulutangkis yang telah 

diurikan di atas, terdapat salah satu jenis pukulan yang  mempunyai peran sangat 

vital yaitu pukulan lob, sebab untuk melakukan berbagai pukulan dari berbagai 

posisi dan sudut-sudut lapangan tidak cukup hanya dengan mengandalkan 

ketrampilan smash saja atau yang lain, akan tetapi perlu di dukung dengan 

pukulan lob yang baik. 

 

2.1.4 Pukulan Lob 

2.1.4.1 Pengertian Pukulan Lob 

Pukulan lob adalah pukulan over head (atas) yang dilakukan dengan 

tujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke 

belakang lapangan garis lapangan. Pukulan ini selain dapat dijadikan pukulan 

serangan dapat juga dipergunakan sebagai pukulan untuk bertahan. Pukulan yang 

bersifat bertahan diarahakan ke atas, tinggi melewati kepala lawan. Sedangkan 
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untuk pukulan yang bersifat menyerang memiliki lintasan yang datar dan cepat di 

luar jangkauan lawan.  

Dalam praktek permainan, dalam melakukan pukulan lob atau melambung 

dapat dilaksanakan dengan overhand lob dan underhand lob serta dapat dilakukan 

dengan pukulan forehand atau backhand. 

2.1.4.2 Cara Melakukan Pukulan Lob 

Pukulan lob dapat dilakukan dengan pukulan overhand atau atau 

underhand baik dari sisi forehand atau backhand (Tony Grice, 2004:57). Yang 

berguna untuk memaksa lawan bergerak mundur ke arah sisi belakang 

lapangannya. Pukulan ini juga merupakan kombinasi dari dropshot (pukulan drop) 

untuk membuat lawan mempertahankan keempat sudut lapangannya. 

Untuk melakukan pukulan lob forehand overhead harus menggunakan 

grip handshake dan bergerak ke posisi menunggu di belakang shuttlecock yang 

akan datang. Saat menempati posisi, putar pinggang dan balikkan bahu 

menyamping ke arah net, gerakkan raket ke belakang dan jatuhkan raket di 

belakang bidang bahu dengan siku tangan yang memegang raket mengarah ke 

atas. Saat shuttlecock memasuki daerah pemukulan, ayunkan raket ke atas untuk 

memukul bola, arahkan bola agar melayang tinggi dan panjang. Pukul shuttlecock 

didepan tubuh dan setinggi mungkin dengan gerakan raket berakhir searah dengan 

lintasan bola. Jaga keseimbangan untuk mendapatkan kekuatan maksimum dari 

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

bagian bawah menelungkup cepat dengan gerakan akhir mengarah ke bawah 

sejajar dengan gerakan bola. Saat perpindahan, berat badan dari kaki yang 
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belakang ke kaki yang depan dan kaki bergerak sperti menggunting yang 

mendorong tubuh kembali ke bagian tengah lapangan (Tony Grice, 2004: 58).  

2.1.4.3 Macam-macam Pukulan Lob 

Dikatakan Tohar (1992: 47), bahwa cara melakukan lob atau melambung 

dapat dilaksanakan dengan 2 cara yaitu: overhead lob dan underhand lob. 

1) Overhead lob 

Yang dimaksud overhead lob adalah pukulan lob yang dilakukan dari atas 

kepala dengan cara menerbangkan shuttlecock melambung ke arah belakang 

(Tohar, 1992: 47). Pukulan overhead lob dapat dilakukan dari sisi forehand dan 

backhand. Pukulan forehand dilakukan dengan gerakan melempar sepenuhnya 

dari setengah sisi belakang lapangan. Backhand dilakukan dengan gerakan 

mengulurkan tangan yang dominan sepenuhnya ke arah ke arah atas sudut 

backhand  lapangan dan merupakan kebalikan dari pukulan forehand (Tony Grice, 

2007: 41). Pukulan backhand overhead bisa dikategorikan paling sulit, terutama 

bagi pemain pemula. karena secara biomekanika teknik pukulan ini selain 

menuntut koordinasi anggota badan yang sempurna, juga penguasaan grip dan 

timing yang tepat (PB.PBSI, 2001:38) 

2) Underhand lob 

Pukulan lob dari bawah, yang dilakukan dengan memukul shuttlecock 

yang berada di bawah badan dan dilambungkan tingi ke belakang (Tohar, 

1992:47). Pukulan underhand dilakukan ketika shuttlecock berada di posisi dekat 

dengan net. Ketika shuttlecock berada dekat net, raih shuttlecock dengan tangan 

yang dominan dan tempatkan permukaan raket di bawah shuttlecock yang akan 
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datang. saat shuttlecock memasuki daerah pemukulan, ayunkan raket ke atas 

untuk memukul shuttlecock, arahkan tinggi dan panjang (Tony Grice, 2004:58). 

Pukulan underhand lob juga dapat dilakukan dari sisi forehand dan backhand. 

2.1.4.4 Latihan pukulan lob 

Yang utama dalam melatih pukulan lob yaitu memberikan kesempatan 

yang sebanyak-banyaknya kepada pemain untukmelakukan pukulan ini. Menurut 

Tohar, yang dimaksud dengan latihan adalah :”Suatu kegiatan kerja yang 

dilakukan secara peragaan. tujuan latihan adalah untuk memperdalam, 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kerja agar dapat dilakukan 

secara baik tanpa menggunakan tenaga yang besar” (1992:118). 

 Pukulan lob merupakan gerakan yang mudah dilakukan sehingga banyak 

yang tidak memperhatikannya, namun untuk melakukan pukulan ini dengan baik 

dan benar, diperlukan latihan yang tepat secara berulang-ulang. Dengan 

menggunakan metode maupun cara latihan yang benar, maka akan diperoleh hasil 

sesuai dengan yang diharapkan.. 

2.1.4.5 Ketepatan pukulan lob 

Ketepatan merupakan unsur penting dalam setiap cabang olahraga, baik 

dalam cabang olahraga beregu maupun perseorangan. Ketepatan merupakan salah 

satu unsur yang memungkinkan seorang atlet mencapai prestasi sesuai dengan 

yang diharapkan, disamping menguasai dan memiliki komponen fisik lainnya 

dengan baik. Pada waktu melakukan pukulan bulutangkis selain diperlukan unsur 

kekuatan, seorang pumain dituntut pula untuk dapat melakukan pukulan secara 

tepat. Accuracy pukulan dalam permainan menentukan terutama di dalam 



37 
 

 
 

mengarahkan pukulan-pukulan ke segenap titik sasaran yang dituju. Pukulan-

pukulan yang tidak terarah akan tidak produktif di dalam usaha mengumpulkan 

angka kemenangan. (Soekartono, 1981:87). Lebih lanjut M. Sajoto, 1995:59), 

menyatakan bahwa ketepatan  merupakan kemampuan seseorang untuk 

mengendalikan gerak-gerak bebas, terhadap suatu sasaran.  

Adapun yang dimaksud dengan ketepatan lob dalam penelitian ini adalah 

kemampuan atlet untuk mengembalikan shuttlecock yang bergerak bebas dengan 

pukulan lob, mengarahkan, serta menempatkan secara tepat ke daerah sasaran, 

yaitu daerah garis batas servis permainan ganda dan garis batas belakang lapangan 

permainan tunggal dari lapangan bulutangkis. Ketepatan sangat diperlukan untuk 

menempatkan shuttlecock pada sasaran yang tepat. Walaupun pemain mempunyai 

teknik yang bagus, belum menjadi jaminan ia akan menang dalam setiap 

pertandingan, faktor utama yang menentukan adalah ketepatan ia dalam 

menempatkan shuttlecock, denagan penempatan shuttlecock yang tepat dapat 

memudahkan pemain mendapatkan angka. 

2.1.4.6 Latihan pukulan lob  

Banyak metode yang dapat dilakukan untuk melatih ketepatan pukulan 

dalam permainan bulutangkis. Adapun beberapa cara latihan yang dapat 

dipergunakan dalam meningkatkan ketepatan pukulan lob yaitu:latihan dengan 

drill, latihan dengan pola pukulan dan latihan dengan pendekatan bermain. 

1) Latihan dengan drill 

Pengertian drill adalah latihan yang dilaksanakan dengan cara di beri unpan 

terus menerus dengan shuttle cock  yang jumlahnya kurang lebih 20 buah 



38 
 

 
 

(Tohar 1992:60). Latihan ini dapat dilakukan dengan cara pengumpan 

memberikan umpan secara berulang-ulang dengan posisi sampel tetap tanpa 

gerakan maju atau mundur. Latihan drill ada beberapa cara yaitu : 

a) Drill di umpan sendiri  

Latihan ini dilakukan dengan cara shuttlecock di taruh diraket lalu 

dilambungkan dan kemudian dipukul smash. 

b) Drill di umpan dengan tangan 

Cara latihan ini dilakukan dengan cara berpasangan dengan posisi saling 

berhadapan di lapangan masing-masing, yang satu memberikan umpan 

dengan tangan yang satu melakukan pukaln smash. Latihan ini bisa 

dikombinasikan dengan umpan depan, umpan belakang, umpan samping 

kiri dan kanan 

c) Drill di umpan dengan raket. 

Latihan drill ini sama dengan drill diatas, pada latihan drill ini si 

pengumpan menggunakan raket dalam memberikan umpannya dengan 

posisi berhadapan di lapangan masing-masing, sehingga lajunya 

shuttlecock bisa diatur baik kecepatannya, kelajuan dan kedalamnya. 

2) Latihan dengan pola pukulan 

Pola pukulan menurut Tohar (1992:70) adalah  rangkaian pukulan yang 

dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan yang digabungkan antara 

teknik pukulan yang satu dengan teknik pukulan yang lain dan dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu bentuk rangkaian teknik 

pukulan yang dapat dimainkan secara harmonis dan terpadu. 
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3) Latihan dengan bermain 

Pengertian bermain dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan: melakukan 

sesuatu dengan alat dan sebagainya untuk bersenang-senang (W.J.S. 

Poerwadarminta, 1993:620). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

bermain adalah bermain bulutangkis dengan peraturan yang sudah ditetapkan 

dan dalam permainan menggunakan teknik pukulan yang sudah diajarkan. 

Penguasaan teknik pukulan lob dengan baik harus banyak mencoba dan 

mengulang dalam suatu program latihan yang terprogram dan terencana. Latihan 

adalah suatu kegiatan kerja yang dilakukan secara peragaan dan bertujuan untuk 

memperdalam, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kerja secara baik 

tanpa menggunakan tenaga yang besar (Tohar, 1992:18). Untuk dapat menguasai 

gerakan dalam suatu latihan harus memperhatikan prinsip-prinsip latihan. Suatu 

latihan harus merupakan proses kerja yang berkelanjutan, yang tercakup dalam 

suatu program latihan atau training. Training adalah suatu proses kerja yang harus 

dilakukan secara sistematis berulang-ulang berkesinambungan dan makin lama 

jumlah beban yang diberikan makin bertambah (Tohar, 1992:112). 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka agar mendapatkan lob yang 

tepat atau akurat diperlukan latihan dengan berbagai metode yang benar yang 

diantaranya dapat dilakukan melalui latihan drill pukulan lob berpola dan bebas 

tidak berpola. 

 

2.1.5 Latihan Pukulan Lob Berpola 

Latihan pukulan lob berpola merupakan suatu latihan pukulan dalam 

permainan bulutangkis, yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan 
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shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan yang 

telah ditentukan dengan menggunakan shuttlecock yang diumpan dengan tujuan 

untuk memudahkan perkenaan (impact) shuttlecock dengan daun raket . 

Pelaksanaan latihan pukulan lob berpola adalah dengan cara diberi umpan 

terus menerus dengan shuttlecock yang banyak, kurang lebih 20 buah, dengan 

rentangan melakukan 10 kali pukulan, istirahat 60 detik selanjutnya dilakukan 10 

kali lagi pukulan lob dan seterusnya. Untuk memberi umpan dalam service 

diusahakan dengan melambungkan shuttlecock ke belakang di atas garis 

permainan bagian belakang.  

 
 

   

 

 

 

 
Gambar 2.22. 

Latihan Pukulan Lob Berpola 

Keterangan: 

  :Arah pukulan lob 

  :Posisi pemain 

 :Posisi pengumpan 

Kelebihan latihan pukulan lob berpola adalah sebagai berikut: 

1) Memudahkan dalam hal ketepatan atau perkenaan antara kepala shuttlecock 

dengan raket sehingga memudahkan perkenaan atau titik temu antara 

shuttlecock dengan raket. 
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2) Memudahkan dalam hal melakukan pukulan dengan teknik pukulan yang 

benar. Dalam hal ini atlet sudah mengukur dengan baik terhadap teknik 

pukulannya, baik gerakan tangan, gerakan badan, maupun gerakan kaki pada 

saat memukul shuttlecock. 

3) Memudahkan konsentrasi. Dalam hal ini altet dapat berkonsentrasi penuh pada 

saat memukul sesuai dengan arah dan tujuan yang akan dituju. 

4) Motivasi melakukan pukulan lebih baik. Dalam hal ini umpan harus sesuai 

dengan jangkauan atlet maka atlet dapat melakukan pukulan dengan baik. 

Dengan demikian kemauan atlet untuk melakukan pukulan lob lebih besar. 

5) Mudah untuk menumbuhkan rasa percaya diri, karena posisi shuttlecock 

sesuai dengan jangkauan atlet, maka atlet dapat melakukan pukulan lob 

dengan lebih baik sehingga rasa percaya diri bahwa atlet mampu memukul 

dengan tepat akan tumbuh. 

Sedangkan kekurangan latihan pukulan lob berpola yaitu penguasaan 

kelincahan kaki dalam lapangan kurang baik, karena posisinya tidak berubah-ubah 

melainkan pada satu tempat saja, sehingga penguasaan lapangan dan kelincahan 

kaki kurang baik. 

 

2.1.6 Latihan Pukulan Lob Bebas Tidak Berpola 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan latihan pukulan lob bebas 

tidak berpola adalah pukulan lob yang dilakukan dengan cara shuttlecock diumpan 

dan arah sasaran shuttlecock tidak ditenetukan.  

Pelaksanaan latihan pukulan lob bebas tidak berpola adalah dengan cara 

diberi umpan terus menerus dengan shuttlecock yang banyak, kurang lebih 20 
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buah, istirahat 60 detik selanjutnya dilakukan 20 kali lagi pukulan lob dan 

seterusnya. Untuk memberi umpan dalam service diusahakan dengan 

melambungkan shuttlecock ke belakang di atas garis permainan bagian belakang.  

 
 

   

 

 

 

 
Gambar 2.23. 

Latihan Pukulan Lob Bebas Tidak Berpola 

Keterangan: 

  :Arah pukulan lob 

  :Posisi pemain 

 :Posisi pengumpan 

Kelebihan latihan pukulan lob bebas tidak berpola yaitu pemain epat 

menguasai kelincahan kaki dalam lapangan pada saat melakukan pukulan lob 

dalam permainan bulutngkis, karena pada saat latihan pukulan lob menggunakan 

shuttlecock diumpan dan terbiasa melakukan pukulan yang berubah-ubah, tidak 

terpaku pada satu tempat sehingga kelincahan kaki dan penguasaan lapangan 

sangat baik. 

Kekurangan latihan pukulan lob bebas tidak berpola adalah : 

1. Mengalami kesukaran dalam hal ketepatan karena arah shuttlecock bebas. 

2. Mengalami kesukaran dalam hal melakukan teknik pukulan yang benar. 



43 
 

 
 

3. Mengalami kesulitan konsentrasi. Dalam hal ini atlet tidak dapat 

berkonsentrasi penuh pada saat memukul shuttlecock, sehingga mengalami 

gangguan dalam berkonsentrasi pada saat akan melakukan pukulan lob bebas 

tidak berpola. 

4. Motivasi dalam melakukan pukulan kurang baik karena atlet mengalami 

kesukaran dalam melakukan pukulan, sehingga hal ini dapat mengakibatkan 

turunnya motivasi atlet. 

2.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih 

perlu dibuktikan kebenarannya (Sutrisno Hadi, 1994:257). Sedangkan menurut 

Suharsini Arikunto (1998:67) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Sesuai dengan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

merupakan anggapan atau dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap 

permasalahan yang ada dalam penelitian, yang masih perlu dibuktikan 

kebenarannya melalui perhitungan statistic dari data yang diperoleh. Adapun 

hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1) Ada perbedaan hasil pukulan lob dalam permainan bulutangkis dengan latihan 

pukulan lob berpola dan latihan pukulan lob bebas tidak berpola. 

2) Latihan pukulan lob berpola lebih baik daripada latihan pukulan lob bebas 

tidak berpola terhadap hasil latihan pukulan lob dalam permainan bulutangkis. 



 

44 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Menurut Sutrisno Hadi (1987:220), metode penelitian yang seperti kita 

kenal sekarang memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat 

yang benar, maksudnya adalah untuk menjaga agar penelitian yang dicapai dari 

suatu penelitian memiliki harga ilmiah yang setinggi-tingginya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan latihan pukulan lob berpola dan pukulan 

lob bebas tidak berpola terhadap hasil latihan pukulan lob dalam permainan 

bulutangkis pada atlet PB. Pendowo Semarang. 

Maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode Eksperimen  

dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis. Eksperimen menurut Suharsini 

Arikunto (1998:73) adalah salah satu pendekatan dalam suatu penelitian dengan 

menggunakan kegiatan latihan atau percobaan-percobaan. Eksperimen dilakukan 

untuk mengusahakan timbulnya variable-variabel yang selanujutnya dikontrol 

untuk dilihat pengaruhnya terhadap obyek yang diteliti. Untuk itu diperlukan 

prosedur yang diawali seperti berikut ini : 

3.1 Populasi Penelitian 

Menurut sutrisno Hadi (1987:18), populasi adalah seluruh penduduk yang 

dimaksud untuk diselidiki. Populasi dibatasi dengan sejumlah penduduk atau 

individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama.Dalam penelitian ini 

populasi diambil dari atlet yang tergabung dalam klub PB. Pendowo Semarang 

yang berjumlah 20 atlet. Adapun sifat yang sama dari populasi adalah mereka 



45 
 

 
 

berlatih dalam satu klub dan dilatih oleh pelatih yang sama. Dengan demikian 

para atlet PB. Pendowo sebagai obyek penelitian sudah memenuhi syarat sebagai 

populasi. 

 

3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsini 

Arikunto, 1998:109). Sample dalam penelitian ini adalah semua atlet PB. 

Pendowo Semarang yang berjumlah 20 orang. Penentuan teknik sampling ini 

berdasarkan oleh Suharsini Arikunto (1998:112) bahwa apabila subyek penelitian 

kurang dari seratus orang, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

populasi. Oleh karenaitu seluruh populasi dalam penelitian ini diambil sebagai 

sampel. 

Pola penelitian ini menggunakan pola M-S. atau Match Subject Design. 

Artinya matching dilakukan subyek demi subyekbukan kelompok demi 

kelompok. Adapun pembentukan grup karena dalam penelitian ini akan membuat 

dua kelompok ialah kelompok eksperimen I sebagai kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen II sebagai kelompok eksperimen, maka pairing yang 

digunakan adalah ordinal pairing. Ordinal pairing didasarkan atas kriterium 

ordinal. Maka secara keseluruhan pola yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Match Subject Ordinal Pairing (Sutrisno Hadi, 1994:484–485). Langkah-langkah 

yang diambil dalam pembentukan kelompok adalah : 

1) Kepada sampel diberikan tes awal 

2) Sampel diurutkan dari yang hasil tes yang terbesar sampai hasil tes yang 

terkecil 
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3) Kemudian diberi kode dari yang terbesar sampai yang tekecil. Karena akan 

dijadikan dua kelompok, maka kode juga hanya dua macam  misalnya A dan 

B. dalam hal ini peneliti menggunakan kode A dan B. 

4) Agar terdapat kelompok yang seimbang, maka penyusunan kode 

adalah:nomor pertama diberi kode A, urutan kedua diberi kode B, urutan 

ketiga diberi kode B, urutan keempat diberi kode A, dan seterusnya, 

pemberian nomor kode dengan urutan atau cara yang sama. Cara ini oleh 

banyak peneliti sering digunakan dan dikenal dengan rumus A-B-B-A. 

(Sutrisno Hadi, 1994:484–489). Untuk jelasnya dapat dilihat dalam lampiran. 

Dari hasil pemasangan maka diperoleh dua kelompok, kemudian untuk 

menentukan kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II dilakukan 

dengan diundi. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang bervariasi yang menjadi obyek penelitian 

(Sutrisno Hadi, 1987:89). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua 

ialah : 

1) Variabel bebas adalah variabel penyebab (yang mempengaruhi). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah latihan pukulan lob berpola dan bebas tidak 

berpola dalam permainan bulutangkis. 

2) Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah hasil latihan lob pada permainan 

bulutangkis. 



47 
 

 
 

3.4 Metode Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk memperoleh 

keterangan yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan 

pertimbangan yang mendasar, dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian adalah metode eksperimen. 

Teknik eksperimen adalah metode yang memberikan dan menggunakan suatu 

gejala yang disebut latihan atau percobaan. Dengan adanya latihan tersebut akan 

terikat adanya hubungan sebab akibat sebagai pengaruh dari pelaksanaan latihan. 

Menurut Sutrisno Hadi (1987:89) salah satu tugas yang penting dalam riset ilmiah  

adalah penetapan ada tidaknya hubungan sebab akibat antar fenomena dan 

membuat hukum tentang hubungan  sebab akibat. Metode eksperimen adalah 

metode yang paling jitu untuk meneliti hubungan sebab akibat itu.  

Sebelum eksperimen dilakukan terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1) Melakukan tes awal (pre test) untuk dipergunakan sebagai dasar penbagian 

kelompok. 

2) Membagi kelompok menjadi dua yaitu kelompok eksperimen 1 yang sekaligus 

juga berfungsi sebagai kelompok kontrol, dan kelompok eksperimen 2. 

3) Perlakuan dalam penelitian ini adalah latihan pukulan lob berpola dan latihan 

pukulan bebas tidak berpola. Latihan dilakukan 3 kali dalam seminggu dan 

berlangsung selama 6 minggu. Frekwensi latihan 3 kali dalam seminggu ini 

dilakukan dengn pertimbangan atas anjuran Fox (1988:435) bahwa latihan 

dengan frekwensi 3 sampai 5 kali per minggu lebih berpengaruh dan akan 

dapat memperbaiki kesegaran jasmani daripada dilakukan satu kali dalam 
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seminggu atau 6 sampai 7 kali per minggu. Karena melakukan latihan satu 

minggu berturut-turut justru dapat menimbulkan cedera karena overuse. Oleh 

sebab itu dianjurkan bila melakukan latihan perlu dalam seminggu latihan 

untuk memberi recovery. Apabila pelaksanaan eksperimen selesai dilakukan 

lagi tes akhir yaitu tes yang sama dengan pretest.  

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen, oleh karena itu perlu dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

3.5.1     Tahap Persiapan Penelitian 

1) Untuk mendapatkan populasi, peneliti mengajukan ijin meneliti ke PB. 

Pendowo Semarang.setelah memperoleh ijin dari pihak PB. Pendowo 

Semarang selanjutnya penulis mengurus surat ijin penelitian ke Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarag yang nantinya digunakan sebagai 

rekomendasi dari pihak fakultas ke PB. Pendowo Semarang. 

2) Langkah berikutnya adalah menghubungi pihak PB. Pendowo Semarang 

mengenai jumlah pemain. Setelah mendapat daftar pemain, peneliti dan 

pelatih mendiskusikan waktu dan teknik penelitian, yang selanjutnya 

kesepakatan tersebut dikonfirmasikan ke Dosen Pembimbing dan atlet yang 

akan dijadikan populasi penelitian. 

3) Tempat penelitian dilaksanakan di Lapangan Bulutangkis PB. Pendowo 

Semarang. Adapun hal-hal yang dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Pre test dilakukan            

Hari/tanggal                  :Kamis 9 Oktober 2008 

Pukul                             :16.00-18.00 WIB 
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b. Perlakuan dilakukan        

Frekwensi per minggu :3 (tiga) kali 

Hari             :Selasa, Kamis dan Jum’at 

Pukul   :16.00-18.00 WIB 

c. Pos test                            

Hari/tanggal             :Selasa 18 Nopember 2008 

Pukul                          :16.00-18.00 WIB 

3.5.2    Tahap Pelaksanaan Penelitian 

1) Sebelum penelitian dilaksanakan, atlet dikumpulkan lalu dilakukan pendataan 

ulang, setelah itu melakukan pemanasan. 

2) Semasa penelitian dilaksakan peserta tes harus berpakaian olahraga untuk 

memprmudah pelaksanaan penelitian. 

3) Untuk pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelititan eksperimen 

sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes. 

3.5.3    Tahap Penyelesaian Penelitian 

Setelah data dikumpulkan maka data tersebut dianalisis dan diolah. 

Pengolahan data ini menggunakan komputerisasi dengan siatem SPSS versi 12. 

(Singgih Santoso, 2005:182). 

  

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes untuk mengukur 

kemampuan dalam melakukan pukulan lob dari Tohar yang mempunyai validitas 

0,68 dan reliabilitas 0,83. Hal ini menunjukkan bahwa tes pukulan lob dari Tohar 

terandalkan sebagai tes yang baku (Johannes Darmadi, 1994:28).  
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Pada pelaksanaan tes ini ada dua orang yang melakukan kegiatan yaitu 

pertama bertindak sebagai pengumpan dan yang lain sebagai sampel. Untuk posisi 

pengumpan berada dilapangan yang digunakan sebagai sasaran, sedangkan posisi 

sampel berada ditengah-tengah lapangan berhadapan dengan pengumpan. Pada 

saat aba-aba “siap………go”, pengumpan mulai mengumpan shuttlecock 

kemudian sampel bergerak kebelakang untuk menyambut shuttlecock yang 

diumpan. Selanjutnya sampel melakukan pukulan lob jauh kebelakang ke daerah 

back boundray line lapangan lawan. Sasaran pukulan lob ini adalah daerah back 

boundary line yaitu sepanjang garis batas servis pemain ganda dan garis batas 

lapangan tunggal dengan garis batas tepi sebelah kanan dengan garis batas tepi 

sebelah kiri pada permainan tunggal. Sampel dalam melakukan pukulan lob ini 

boleh memilih arah dan bidang sasaran baik secara lurus ataupun menyilang 

(pukulan lob berpola atau pukulan lob bebas). 

Sampel melakukan pukulan sebanyak 20 kali pukulan yang dimulai dari 

sebelah kanan sebanyak 10 kali dan dari sebelah kiri sebanyak 10 kali. Dari 20 

kali pukulan ini dida[atkan score hasil pukualn yang masuk didalam bidang 

sasaran, kemudian dicocokkan dan diolah dengan daftar penilaian sehingga hasil 

akhir dari tes ini merupakan kemampuan atau kecakapan melakukan pukulan lob 

dalam permainan bulutangkis. 
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Gambar 3.1 

Lapangan Tes Pukulan Lob 

Keterangan : 

BBL :Back boudray line 
DSL :Daerah sasaran lob 
BSG :Batas servis ganda 
BST :Batas servis tunggal 
(Tohar, 1990:2006 

 

3.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam suatu penelitian banyak factor yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian, terutama penelitian eksperimen. Adapun kemungkinan factor-faktor 

yang mempengaruhi penelitian antara lain : 

3.7.1 Keadaan Gizi 

Selama penelitian berlangsung dibutuhkan kondisi fisik yang segar, karena 

latihan fisik bukanlah satu-satunya penyebab peningkatan kesegaran jasmani. 

Tetapi ada faktor lain yaitu faktor gizi. Dengan gizi yang baik akan menunjang 

meningkatkan kesegaran jasmani bagi atlet. Oleh sebab itu kepada sampel supaya 

tersedia yang cukup memadai maka sampel dianjurkan makan teratur, istirahat 



52 
 

 
 

teratur guna mendukung meningkatanya kemampuan fisiknya dalam pelaksanaan 

program latihan selesai. 

3.7.2 Petugas Pengambil Data 

Data adalah catatan penting yang akan dijadikan acuan dalam penelitian. 

Oleh sebab itu untuk mengantisipasi petugasnya adalah pelatih dan peneliti. Hal 

ini untuk menghindari kesalahan pencatatan data yang bisa berakibat salah dalam 

penganalisaan datanya (Daftar Terlampir). 

3.7.3 Beban Latihan 

Dalam prinsip dasar latihan dikatakan bahwa untuk mendapatkan efek 

latihan yang lebih baik bagi organ tubuh, maka tubuh harus diberi beban melebihi 

beban aktivitas sehari-hari beban diberikan bersifat individual, mendekati bebab 

maksimal hingga beban maksimal (Fox, 1984). Prinsip ini dapat meningkatkan 

penampilan secara umum. Prinsip beban bertambah atau The principle of 

progressife resistance ini dilakukan dengan meningkatkan beban secara bertahap 

dalam suatu program latihan ialah dengan meningkatkan berat beban, set, repetisi, 

frekwensi dan lama latihan. Tetapi ada prinsip lain dalam prinsip dasar latihan 

ialah prinsip individual atau The principle of individuality. Pada prinsipnya 

karakteristik orang berbeda, baik secara fisik maupun secara psycologis. Oleh 

karena itu target latihan disesuaikan dengan tingkat kemampuan fisik seseorang, 

dengan tujuan yang akan dicpai dan lamanya latihan. Prinsip reversible atau The 

principle of reversibility mengatakan bahwa kualitas yang diperoleh dari latihan 

akan menurun kembali apabila tidak dilakukan secara teratur dan kontinyu. Oleh 

karena itu kesinambungan latihan mempunyai peranan yang sangat penting 
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dengan tidak melupakan adanya pulih asal. (Ardle, 1981:39-93). Oleh sebab itu 

diharapkan instruktur berhati-hati dalam memberikan beban latihan kepada 

sampel. 

3.7.4 Kondisi Kesehatan Sampel 

Pada saat latihan atlet harus dalam keadaan sehat oleh karena itu untuk 

menjaga kesehatan, atlet disarankan makan teratur, istirahat cukup. Sebab apabila 

ada yang sakit lebih-lebih dalam jumlah yang cukup banyak akan mengganggu 

penelitian secara keseluruhan. 

3.7.5 Instruktur 

Instruktur juga mempunyai pengaruh terhadap hasil penelitian, karena 

penguasaan materi dan penguasaan program dan teknik gerak. Untuk mensiasati 

masalah instruktur, dalam penelitian ini instruktur dalam pemberian perlakuan 

dilakukan oleh peneliti sendiri dan dibantu oleh pelatih PB. Pendowo. 

 

3.8 Analisis Data 

Apabila eksperimen telah selesai dilakukan maka diakhiri dengan tes, yang 

kemudian dilanjutkan dengan tabulasi dat untuk menghitung statistik deskriptif. 

Untuk menguji hipotesi terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan yaitu uji 

normalitas data dengan Kolmogrof-Smirnov dan uji homogenitas dengan Chi-

Square dan dilanjutka dengan uji t berpasangan yang telah diolah dengan sistem 

SPSS versi 10 (Syahri Alhusin, 2003:182). 

Analisa data merupakan suatu langkah yang penting dalam suatu 

penelitan, karena merupakan suatu upaya dalam mencari dan menata data-data 

hasil penelitian secara sistematis dengan analisis data sehingga dapat ditarik suatu 
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kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan. Untuk menentukan metode 

analisis data harus melihat alat pengambil data yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini digunakan analisis statistik karena dalam penelitian 

ini nilai tes berupa angka. 

Adapun analisis data tersebut menggunakan uji perbedaan hasil akhir dan 

mean. Setelah diperoleh hasil tes akhir pukulan lob, maka perlu diuji 

signifikansinya dengan menggunakan rumus t-test. Analisa terhadap hasil 

eksperimen didasarkan atas subjek matching selalu menggunakan rumus t-test 

pada correlated sample. Untuk menyelesaikan ini ada dua yang tersedia (Sutrisno 

Hadi, 1986:486). 

Kedua rumus itu adalah rumus panjang dan rumus pendek. Dengan rumus 

panjang maupun rumus pendek akan memperoleh hasil yang sama (memperoleh 

nilai t yang sama), maka dipilih rumus pendek untuk mengolah data sebab lebih 

efisien penggunaannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian eksperimen tentang latihan pukulan lob berpola dan latihan 

pukulan lob bebas tidak berpola dalam permainan bulutangkis pada atlet PB. 

Pendowo Semarang dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tes awal untuk membagi 

atlet ke dalam dua kelompok yaitu kelompok eksperimen I yang akan diberikan 

latihan pukulan lob berpola dan kelompok eksperimen II yang akan diberikan 

latihan pukulan lob bebas tidak berpola, selanjutnya adalah pemberian perlakukan 

dan yang terakhir adalah tes akhir untuk mengukur kemampuan melakukan 

pukulan lob dalam permainan bulutangkis dari kedua kelompok setelah diberikan 

latihan pukulan lob yang berbeda.  

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil tes awal pukulan lob yang telah dipasangkan dengan 

pola AB-BA diperoleh data kemampuan awal dari masing-masing kelompok 

sebagai berikut. 

Tabel 4.1. Skor Hasil Tes Awal Pukulan Lob Kelompok Eksperimen 1 dan 
Kelompok Eksperimen 2 

kelompok n Rata-rata Standar Deviasi Tertinggi Terendah 
Eksperimen 1 
Eksperimen 2 

10 
10 

7,30 
7,20 

2,11 
1,81 

4 
5 

11 
10 

Sumber : Data penelitian 2008 

 Tabel di atas terlihat bahwa rata-rata hasil tes awal pukulan lob kelompok 

eksperimen 1 sebesar 7,30 dengan standar deviasinya 2,11, nilai tertinggi 11 dan 
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nilai terendah 4 sementara itu rata-rata hasil tes awal pukulan lob kelompok 

eksperimen 2 sebesar 7,20 dengan standard deviasi 1,81, nilai tertinggi 10 dan 

nilai terendah 5. 

Setelah diberikan perlakukan berupa latihan pukulan lob berpola pada 

kelompok eksperimen 1 dan latihan pukulan lob bebas tidak berpola pada 

kelompok eksperimen 2 selanjutnya dilakukan tes akhir (post-test) pukulan lob 

untuk mengetahui pengaruh kedua jenis latihan tersebut terhadap hasil pukulan 

lob. Adapun hasil tes akhir adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.2. Skor Hasil Tes Akhir Pukulan Lob Kelompok Eksperimen 1 dan 
Kelompok Eksperimen 2 

kelompok n Rata-rata Standar Deviasi Tertinggi Terendah 
Eksperimen 1 
Eksperimen 2 

15 
15 

13,00 
11,10 

3,06 
2,23 

17 
14 

8 
8 

Sumber : Data penelitian 2008 

Tabel di atas terlihat bahwa rata-rata hasil tes akhir pukulan lob kelompok 

eksperimen 1 yang diberiklan latihan pukulan lob berpola sebesar  13,00 dengan 

standard deviasi 3,06, nilai tertinggi 17 dan nilai terendah 8 sementara itu rata-rata 

hasil tes akhir pukulan lob kelompok eksperimen 2 yang diberiklan latihan 

pukulan lob bebas tidak berpola sebesar 11,10 dengan standar deviasinya 2,23, 

nilai tertinggi 14 dan nilai terendah 8. 

Berdasarkan hasil tersebut tampak bahwa kelompok eksperimen 1 yang 

diberikan latihan pukulan lob berpola memiliki hasil pukulan lob lebih baik dari 

kelompok eksperimen 2 yang diberikan latihan pukulan lob bebas tidak berpola. 

Lebih jelasnya hasil tes awal dan tes akhir pukulan lob kelompok eksperimen 1 

yang diberikan latihan pukulan lob berpola dan kelompok eksperimen 2 yang 

diberikan latihan pukulan lob bebas tidak berpola dapat dilihat pada gambar 

berikut: 
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Gambar 4.1 

Deskripsi Data Hasil Tes Awal dan Tes Akhir Pukulan Lob Kelompok 
Eksperimen 1 dan Kelompok Eksperimen 2 

 

4.1.2 Uji Prasyarat Analisis 

Agar memenuhi persyaratan analisis statistik berupa uji t dalam menguji 

hipotesis, akan dilakukan beberapa langkah uji persyaratan, meliputi : uji 

normalitas dan uji homogenitas data hasil penelitian.  

4.1.2.1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data hasil tes akhir pukulan lob masing-masing kelompok 

dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov smirnov menggunakan program 

bantu SPSS versi 10 yang hasilnya seperti tersaji pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Data 
Data Pukulan lob N Kol-Smir Sig Keterangan
Kelompok eksperimen 1 10 0,632 0,819 

Kelompok eksperimen 2 10 0,576 0,894 Normal 
Sumber : Data penelitian 2008 
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Berdasar hasil analisis yang tercantum pada tabel 4.3 terlihat bahwa data 

hasil tes akhir pukulan lob masing-masing kelompok penyebarannya berdistribusi 

normal karena memiliki nilai signifikansi < 0,05, sehingga untuk pengujian 

hipotesis penelitian dapat dilanjutkan dengan uji parametrik yaitu uji t. 

4.1.2.2. Uji Homogenitas Varians Data 

 Uji homogenitas varians data digunakan untuk menguji kesamaan varians 

data masing-masing kelompok. Adapun uji homogenitas data menggunakan 

rumus chi square dengan program bantu SPSS versi 10 diperoleh hasil seperti 

tercantum pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Hasil Uji Homogenitas Varians Data 
Data Pukulan lob N Chi Square Sig Keterangan
Kelompok eksperimen 1 10 1,200 0,991 

Kelompok eksperimen 2 10 2,000 0,849 Homogen 
Sumber : Data penelitian 2008 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan rumus chi square seperti yang 

tercantum pada tabel 4.4 terlihat bahwa data data kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2 dalam keadaan homogen karena memiliki nilai 

signifikansi > 0,05, maka analisis data untuk pengujian hipotesis dapat dilakukan 

dengan uji parametrik. 

 

4.1.3 Penghitungan dengan Uji t 

Uji beda data hasil tes akhir antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2 menggunakan uji t dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan hasil 

latihan pukulan lob berpola dengan hasil latihan pukulan lob bebas tidak berpola 
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terhadap hasil pukulan lob dalam permainan  bulutangkis.  Hasil dari uji beda data 

tes akhir kelompok eksperimen 1 dan kelompok ekpserimen 2 menggunakan 

program bantu SPSS versi 10 dapat dirangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.5. Uji Beda Hasil Tes Akhir Kelompok Eksperimen 1 dan Kelompok 
Eksperimen 2 

Kelompok dk Rata-rata thitung Sig keterangan 
Eksperimen 9 13,00 2,818 0,020 Berbeda 

signifikan Kontrol 9 11,10 
 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai thitung = 2,818 dengan 

signifikansi 0,020 < batas kesalahan 5% atau 0,05, hal ini berarti hipotesis nol 

yang menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan ditolak dan hipotesis kerja 

yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan diterima. Dengan adanya 

perbedaan yang signifikan antara data tes akhir kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2 menunjukkan bahwa ada perbedaan latihan pukulan lob 

berpola dengan latihan pukulan lob bebas tidak berpola terhadap hasil pukulan lob 

dalam permainan bulutangkis pada atlet PB. Pendowo Semarang tahun 2008. 

Rata-rata skor tes akhir pukulan lob kelompok eksperimen  1 yang berikan 

latihan pukulan lob berpola mencapai 13,00 sedangkan kelompok eksperimen 2 

yang  diberikan latihan pukulan lob bebas tidak berpola mencapai 11,10. Dilihat 

dari perolehan rata-rata pukulan lob dari kedua kelompok tersebut menunjukkan 

bahwa hasil pukulan lob pada kelompok yang diberikan latihan pukulan lob 

berpola lebih tinggi dari pada hasil pukulan lob kelompok yang dilatih latihan 

pukulan lob bebas tidak berpola. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

latihan pukulan lob berpola lebih baik daripada latihan pukulan lob bebas tidak 

berpola terhadap hasil latihan pukulan lob dalam permainan bulutangkis. 
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4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan latihan 

pukulan lob berpola dengan pukulan lob bebas tidak berpola terhadap hasil pukulan lob pada 

atlet PB Pendowo Semarang. Dilihat dari hasil mean masing-masing kelompok 

ternyata mean kelompok eksperimen 1 lebih besar dan berbeda secara signifikan 

dengan mean kelompok eksperimen 2. Hal ini berarti bahwa latihan pukulan lob 

berpola lebih baik atau lebih efektif dalam meningkatkan hasil pukulan lob 

dibandingan latihan pukulan lob bebas tidak berpola dalam permainan bulutangkis 

pada atlet PB Pendowo Semarang. 

Kondisi tersebut dikarenakan latihan pukulan lob berpola memiliki 

berbagai keuntungan yaitu memudahkan dalam hal ketepatan atau perkenaan 

antara kepala shuttlecock dengan raket sehingga memudahkan perkenaan atau titik 

temu antara shuttlecock dengan raket, mudah dalam hal melakukan pukulan 

dengan teknik pukulan yang benar. Dalam hal ini atlet sudah mengukur dengan 

baik terhadap teknik pukulannya, baik gerakan tangan, gerakan badan, maupun 

gerakan kaki pada saat memukul shuttlecock, mudah dalan konsentrasi dan dalam 

hal ini altet dapat berkonsentrasi penuh pada saat memukul sesuai dengan arah 

dan tujuan yang akan dituju, motivasi melakukan pukulan lebih baik dan dalam 

hal ini umpan harus sesuai dengan jangkauan atlet maka atlet dapat melakukan 

pukulan dengan baikagar kemauan atlet untuk melakukan pukulan lob lebih besar, 

mudah untuk menumbuhkan rasa percaya diri, karena posisi shuttlecock sesuai 

dengan jangkauan atlet, maka atlet dapat melakukan pukulan lob dengan lebih 
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baik sehingga rasa percaya diri bahwa atlet mampu memukul dengan tepat akan 

tumbuh. 

Disisi lain latihan pukulan lob bebas tidak berpola juga memiliki berbagai 

keuntungan yaitu unsur gerakan kaki lebih baik sehingga lebih mudah menguasai 

lapangan, konsentrasi pemain menjadi lebih tinggi karena arah bola datangnya 

tidak terduga, gerakan reflek pemain menjadi lebih tinggi untuk mengembalikan 

bola yang umpannya tidak menentu, motivasi pemain menjadi semakin kuat untuk 

melakukan pukulan lob karena dilakukan seperti bermain yang dapat 

menumbuhkan semangat juang yang tinggi dalam latihan. Akan tetapi karena 

latihan pukulan lob bebas tidak berpola arah datangnya bola belum dapat dikuasai 

secara baik menjadikan tenaga tidak efisien dan tekniknya tidak selalu bagus  

sehingga arah pukulan tidak selalu tepat sasaran serta adanya gerakan selingan 

yang lain menjadikan penguasaan materi latihan relatif lama. Dengan adanya 

faktor kesulitan yang lebih banyak dalam melakukan latihan pukulan lob bebas 

tidak berpola menjadikan latihan ini menjadi kurang efektif. 

Ada beberapa hal yang terjadi dalam penelitian ini, sehingga bisa 

mempengaruhi pelaksanaan dan hasil penelitian, yaitu faktor kesungguhan dan 

kehadiran sampel dalam latihan. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh peneliti, 

dengan adanya koordinasi yang baik antara pelatih, sampel, dan peneliti dalam 

memberikan pengertian dan motivasi pada anak coba agar bersungguh-sungguh 

dalam melakukan latihan. 
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Semua masalah di atas mempengarhui jalannya penelitian dan hasil 

penelitian dapat diatasi oleh peneliti maka untuk pelaksanaan dapat berjalan dan 

hasil yang dicapai sesuai yang diharapkan peneliti. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Adanya perbedaan yang signifikan antara latihan pukulan lob berpola dengan 

pukulan lob bebas tidak berpola terhadap hasil pukulan lob dalam permainan 

bulutangkis pada atlet PB Pendowo Semarang. 

2. Pada kelompok yang dilatih pukulan lob berpola memiliki hasil pukulan lob 

yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang dilatih pukulan lob bebas tidak 

berpola. Hasil ini dapat dipahami karena jika seorang pemain melakukan 

latihan gerakan yang sama secara terus menerus, konsentrasi seseorang 

pemain akan terfokus, materi latihan dan keterampilan akan lebih cepat 

dikuasai, yang pada akhirnya akan didapatkan hasil yang optimal, sedangkan 

jika melakukan latihan dengan arah pukulan tidak berpola dimana terdapat 

gerakan-gerakan selingan menjadikan materi latihan dan ketrampilan akan 

relatif lambat untuk dikuasai, yang akhirnya hasilnya kurang optimal. 

 

5.2 Saran 

Dari simpulan penelitian di atas, penulis mengajukan saran: 

1. Dalam upaya meningkatkan kemampuan melakukan pukulan lob pada 

permainan bulutangkis dapat menggunakan metode latihan dengan umpan 

tetap, karena metode latihan smash dengan umpan tetap memiliki hasil yang 
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lebih baik bila dibandingkan dengan metode latihan pukulan lob berpola. 

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pelatih untuk menggunakan 

metode latihan pukulan lob bebas tidak berpola untuk sekedar memberikan 

variasi latihan agar tidak membosankan. 

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

mengambil metode latihan yang lain seperti dengan pendekatan bermain 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembanding untuk mendapatkan 

metode yang paling baik dalam meningkatkan ketepatan pukulan lob. 
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PROGRAM LATIHAN PUKULAN LOB 

Kelompok Eksperimen 1  : Latihan Pukulan Lob Berpola  

Kelompok Eksperimen 2  : Latihan Pukulan Lob Bebas Tidak Berpola 

NO WAKTU 
KELOMPOK 

EKSPERIMEN 1 

KELOMPOK 

EKSPERIMEN 2 

1 Kamis  

9 Oktober 2008 
TES AWAL TES AWAL 

2 Pertemuan  I a. Pendahuluan 
- Lari keliling lapangan 3 

kali 
- Senam penguluran 

b. Latihan Inti 
- Latihan pukulan lob  

berpola 
- Repetisi 10, set 10, rest 

60 detik, subyek 100x 
c. Penutup 

- Pelemasan 
- Koreksi kesalahan 

a. Pendahuluan 
   - Lari keliling lapangan 

3 kali 
   - Senam Penguluran 
b. Latihan Inti 
   - Latihan pukulan lob 

bebas tidak berpola 
   - Repetisi 10, set 10, rest 

60 detik, subyek 100x 
c. Penutup 
   - Pelemasan 
   - Koreksi kesalahan 

3 Pertemuan II a. Pendahuluan 
- Lari keliling lapangan 3 

kali 
- Senam penguluran 

b. Latihan Inti 
- Latihan pukulan lob  

berpola 
- Repetisi 10, set 10, rest 

60 detik, subyek 100x 
c. Penutup 

- Pelemasan 
- Koreksi kesalahan 

a. Pendahuluan 
- Lari keliling lapangan  

3 kali 
- Senam penguluran 

d. Latihan Inti 
- Latihan pukulan lob 

bebas tidak berpola 
- Repetis 10, set 10, rest 

60 detik, subyek 100x 
e. Penutup 

- Pelemasan 
- Koreksi kesalahan 

4 Pertemuan III a. Pendahuluan  

- Lari keliling lapangan 3 

kali 

a. Pendahuluan 

- Lari keliling lapangan 

3 kali 

Lampiran 2 

Lampiran 1 
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- Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

berpola 

- Repetisi 10, set 10, rest 

60 detik, subyek 100x 

c. Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

- Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

bebas tidak berpola 

- Repetisi 10, set 10, 

rest   60 detik, subyek 

100x 

c. Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

5 Pertemuan IV a. Pendahuluan  

- Lari keliling lapangan 3 

kali 

- Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

berpola 

- Repetisi 10, set 12, rest 

60 detik, subyek 120x 

c. Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

a. Pendahuluan 

- Lari keliling lapangan 

3 kali 

- Senam penguluran 

b.  Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

bebas tidak berpola 

- Repetisi 10, set 12, 

rest   60 detik, subyek 

120x 

c.  Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

6 Pertemuan V

  

a.  Pendahuluan  

- Lari keliling lapangan 3 

kali 

- Senam penguluran 

b.  Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

berpola 

- Repetisi 10, set 12, rest 

a. Pendahuluan 

- Lari keliling lapangan 

3 kali 

- Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

bebas tidak berpola 

- Repetisi 10, set 12, 

Lanjutan Lampiran 2 
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60 detik, subyek 120x 

c.  Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

rest   60 detik, subyek 

120x 

c. Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

7 Pertemuan VI a.  Pendahuluan  

- Lari keliling lapangan 3 

kali 

- Senam penguluran 

b.  Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

berpola 

- Repetisi 10, set 12, rest 

60 detik, subyek 120x 

c.  Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

a. Pendahuluan 

- Lari keliling lapangan 

3 kali 

- Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

bebas tidak berpola 

- Repetisi 10, set 12, 

rest   60 detik, subyek 

120x 

c. Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

8 Pertemuan 

VII 

a.  Pendahuluan  

- Lari keliling lapangan 3 

kali 

- Senam penguluran 

b.  Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

berpola 

- Repetisi 10, set 14, rest 

60 detik, subyek 140x 

c.  Penutup 

- Pelemasan 

a. Pendahuluan 

- Lari keliling lapangan 

3 kali 

- Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

bebas tidak berpola 

- Repetisi 10, set 14, 

rest   60 detik, subyek 

140x 

c. Penutup 

Lanjutan Lampiran 2 



69 
 

 

- Koreksi kesalahan - Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

9 Pertemuan 

VIII 

a.  Pendahuluan  

- Lari keliling lapangan 3 

kali 

- Senam penguluran 

b.  Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

berpola 

- Repetisi 10, set 14, rest 

60 detik, subyek 140x 

c.  Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

a. Pendahuluan 

- Lari keliling lapangan 

3 kali 

- Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

bebas tidak berpola 

- Repetisi 10, set 14, 

rest   60 detik, subyek 

140x 

c. Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

10 Pertemuan IX a.  Pendahuluan  

- Lari keliling lapangan 3 

kali 

- Senam penguluran 

b.  Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

berpola 

- Repetisi 10, set 14, rest 

60 detik, subyek 140x 

c.  Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

a. Pendahuluan 

- Lari keliling lapangan 

3 kali 

- Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

bebas tidak berpola 

- Repetisi 10, set 14, 

rest   60 detik, subyek 

140x 

c. Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

11 Pertemuan X a.  Pendahuluan  

- Lari keliling lapangan 3 

kali 

a. Pendahuluan 

- Lari keliling lapangan 

3 kali 

Lanjutan Lampiran 2 
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- Senam penguluran 

b.  Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

berpola 

- Repetisi 10, set 16, rest 

60 detik, subyek 160x 

c.  Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

- Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

bebas tidak berpola 

- Repetisi 10, set 16, 

rest   60 detik, subyek 

160x 

c. Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

12 Pertemuan XI a.  Pendahuluan  

- Lari keliling lapangan 3 

kali 

- Senam penguluran 

b.  Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

berpola 

- Repetisi 10, set 16, rest 

60 detik, subyek 160x 

c.  Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

a. Pendahuluan 

- Lari keliling lapangan 

3 kali 

- Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

bebas tidak berpola 

- Repetisi 10, set 16, 

rest   60 detik, subyek 

160x 

c. Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

13 Pertemuan 

XII 

a.  Pendahuluan  

- Lari keliling lapangan 3 

kali 

- Senam penguluran 

b.  Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

berpola 

- Repetisi 10, set 16, rest 

60 detik, subyek 160x 

a. Pendahuluan 

- Lari keliling lapangan 

3 kali 

- Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

bebas tidak berpola 

- Repetisi 10, set 16, 

rest   60 detik, subyek 

Lanjutan Lampiran 2 
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c.  Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

160x 

c. Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

14 Pertemuan 

XIII 

a.  Pendahuluan  
- Lari keliling lapangan 3 

kali 
- Senam penguluran 

b.  Latihan Inti 
- Latihan pukulan lob  

berpola 
- Repetisi 10, set 18, rest 

60 detik, subyek 180x 
c.  Penutup 

- Pelemasan 
- Koreksi kesalahan 

a. Pendahuluan 
- Lari keliling lapangan 

3 kali 
- Senam penguluran 

b. Latihan Inti 
- Latihan pukulan lob  

bebas tidak berpola 
- Repetisi 10, set 18, 

rest   60 detik, subyek 
180x 

c. Penutup 
- Pelemasan 
- Koreksi kesalahan 

15 Pertemuan 

XIV 

a.  Pendahuluan  
- Lari keliling lapangan 3 

kali 
- Senam penguluran 

b.  Latihan Inti 
- Latihan pukulan lob  

berpola 
- Repetisi 10, set 18, rest 

60 detik, subyek 180x 
c.  Penutup 

- Pelemasan 
- Koreksi kesalahan 

a. Pendahuluan 
- Lari keliling lapangan 

3 kali 
- Senam penguluran 

b. Latihan Inti 
- Latihan pukulan lob  

bebas tidak berpola 
- Repetisi 10, set 18, 

rest   60 detik, subyek 
180x 

c. Penutup 
- Pelemasan 
- Koreksi kesalahan 

16 Pertemuan 

XV 

a.  Pendahuluan  
- Lari keliling lapangan 3 

kali 

a. Pendahuluan 
- Lari keliling lapangan 

3 kali 

Lanjutan Lampiran 2 
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- Senam penguluran 
b.  Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  
berpola 

- Repetisi 10, set 18, rest 
60 detik, subyek 180x 

c.  Penutup 
- Pelemasan 
- Koreksi kesalahan 

- Senam penguluran 
b. Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  
bebas tidak berpola 

- Repetisi 10, set 18, 
rest   60 detik, subyek 
180x 

c. Penutup 
- Pelemasan 
- Koreksi kesalahan 

17 Pertemuan 

XVI 

a.  Pendahuluan  

- Lari keliling lapangan 3 

kali 

- Senam penguluran 

b.  Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

berpola 

- Repetisi 10, set 18, rest 

60 detik, subyek 180x 

c.  Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

a. Pendahuluan 

- Lari keliling lapangan 

3 kali 

- Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

- Latihan pukulan lob  

bebas tidak berpola 

- Repetisi 10, set 18, 

rest   60 detik, subyek 

180x 

c. Penutup 

- Pelemasan 

- Koreksi kesalahan 

18 Selasa 

18 Nopember 

2008 

TES AKHIR TES AKHIR 
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