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SARI 
 

Panji Mardiko, 2010. Survei Komponen Kondisi Fisik Pemain 
Bulutangkis Putra Pencab. PBSI Kabupaten Pekalongan Tahun 2010. Skripsi. 
Jurusan Pendidikan Kepelatihan OLahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, 
Universitas Negeri Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
Bagaimana kondisi fisik Pemain Bulutangkis Putra Pengcab. PBSI Kabupaten 
Pekalongan Tahun 2010? Terkait dengan permasalahan diatas akan dilakukan 
penelitian tentang Kekuatan, Daya tahan, Power otot, Kecepatan, dan Kelentukan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi fisik pemain bulutangkis 
kabupaten Pekalongan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pemain bulutangkis putra di 
Kabupaten Pekalongan sebanyak 30 orang atlet berusia 13 - 18 tahun, yang 
dikelompokan menjadi dua yaitu usia 13-15 tahun dengan jumlah 21 orang dan 
usia 16-18 tahun dengan jumlah 9 orang yang telah mendapat latihan rutin di klub 
masing-masing. Teknik pengambilan sampel menggunakan total populasi, 
dikatakan total populasi karena sampel dalam penelitian ini terdiri dari populasi. 
Variabel yang menjadi pusat perahtian penelitian adalah kondisi fisik atlet 
bulutangkis putra PENGCAB. PBSI Kabupaten pekalongan, meliputi kekuatan, 
daya tahan, power otot, kecepatan dan kelentukan. Teknik pengambilan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes dan pengukuran. Analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan deskriptif  
persentase. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kondisi fisik pemain 
bulutangkis putra Pengcab. PBSI Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 untuk 
kelompok usia 13-15 tahun mempunyai nilai rata-rata cukup, dan kelompok usia 
16-18 tahun mempunyai rata-rata nilai baik. 

 Simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini adalah 
bahwa kondisi fisik pemain bulutangkis putra Pengcab. PBSI Kabupaten 
Pekalongan Tahun 2010 termasuk kategori cukup untuk kelompok usia 13-15 
tahun dan kategori baik untuk kelompok usia 16-18 tahun. Berdasarkan pada hasil 
tersebut maka penulis memberikan saran 1) Bagi pelatih bulutangkis putra 
Pengcab. PBSI Kabupaten Pekalongan hendaknya memberikan program latihan 
fisik secara khusus agar terjadi peningkatan kondisi fisik, 2)  bagi pemain yang 
mempunyai kondisi fisik cukup ataupun kurang agar bisa meningkatkan lagi 
latihan fisiknya agar bisa bermain dengan baik, sedangkan pemain yang sudah 
mempunyai kondisi fisik baik agar mempertahankan maupun meningkatkan lagi 
menjadi lebih baik supaya dapat mencapai prestasi yang memuaskan, dan 3) perlu 
dilakukan penelitian yang sejenis dengan mengambil sampel yang berada pada 
kelompok umur spesifik dan memiliki prestasi bulutangkis yang baik agar dapat 
dijadikan sebagai parameter kondisi fisik bagi pemain bulutangkis.  

 
 

 
 
 


