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BBAABB  II  

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN 

 

1.1. Alasan Pemilihan Judul 

Bagi bangsa Indonesia olahraga bulutangkis merupakan olahraga  semua 

lapisan masyarakat. Olahraga ini dapat dimainkan oleh anak-anak maupun orang 

dewasa, pria maupun wanita.  

Selain sebagai olahraga rekreasi, bulutangkis merupakan olahraga prestasi 

yang mampu membawa bangsa Indonesia ke prestasi tingkat dunia. Terbukti dari 

berbagai kejuaraan tingkat dunia, baik perorangan maupun beregu, Indonesia 

mampu memboyong beberapa lambang supremasi bidang olahraga tersebut.  

Dengan adanya prestasi yang membanggakan itu maka olahraga 

bulutangkis tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Berangkat ke luar negeri untuk 

mengikuti kejuaraan bulutangkis dengan membawa nama bangsa menjadi sesuatu 

yang harus dipersiapkan secara matang yang meliputi berbagai aspek 

penunjangnya diantaranya partisipasi masyarakat atau dukungan masyarakat.  

Agar dapat mencapai prestasi yang optimal dalam olahraga bulutangkis harus 

melalui pembibitan usia dini, biasanya pembibitan usia dini dilakukan di klub-klub 

bulutangkis. Klub-klub ini mengajarkan bagaimana cara bermain bulutangkis  dengan 

menekankan pada penguasaan teknik dasar, teknik pukulan, strategi, mental dan fisik. 

Untuk menjadi pemain yang berprestasi seseorang harus menguasai teknik dasar, 

teknik pukulan dan pola pukulan dari tingkat kesukaran masing-masing.   
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Teknik dasar merupakan penguasaan yang pokok yang harus dikuasai oleh 

setiap pemain yang meliputi (1) cara memegang raket, terdiri dari pegangan jabat 

tangan, gebuk kasur, pegangan kampak atau pegangan Inggris dan pegangan 

backhand, (2) gerakan pergelangan tangan, (3) gerakan melangkah kaki atau foot 

work, (4) pemusatan pikiran atau konsentrasi (Tohar, 1992: 34-40). Adapun 

teknik pukulan menurut Tohar (1992 : 40 – 67) terdiri atas (1) pukulan service, (2) 

pukulan lob, (3) pukulan drive, (4) pukulan dropshot, (5) pukulan pengembalian 

service, (6) pukulan smash.  

Disamping pukulan yang lain, smash merupakan pukulan yang biasa 

digunakan untuk menekan permainan lawan, merusak pertahanan lawan dan 

sarana untuk mengumpulkan poin, sehingga lawan harus selalu siap dan cekatan 

dalam mengantisipasinya. Pukulan smash adalah pukulan overhead (atas) yang 

diarahkan ke bawah dan dilakukan dengan tenaga penuh. Pukulan ini identik 

dengan pukulan menyerang karena tujuannya adalah mematikan permainan lawan 

(Tahir Djide, dkk 2004 : 30 – 31). Dalam pemberian materi latihan, khususnya 

smash, seorang pelatih harus mampu mengembangkan faktor apa saja yang dapat 

mendukung terciptanya hasil yang maksimal karena pukulan ini paling banyak 

memerlukan tenaga.  

Menurut M. Sajoto (1995 : 7), apabila seseorang ingin prestasi yang 

optimal, perlu memiliki empat hal yang meliputi (1) pengembangan fisik, (2) 

pengembangan teknik, (3) pengembangan mental, dan (4) kematangan juara. 

Adapun faktor-faktor penentu prestasi olahraga menurut Sajoto (1995 : 2 – 5) 

meliputi (1) aspek biologis yang terdiri atas potensi atau kemampuan dasar tubuh, 
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fungsi organ tubuh, struktur dan postur tubuh, gizi, (2) aspek psikologis yang 

terdiri atas intelektual, motivasi, kepribadian, koordinasi kerja otot dan syaraf, (3) 

aspek lingkungan, (4) aspek penunjang. 

Untuk menghasilkan pukulan smash yang bermutu dipengaruhi fisik dan 

teknik. Yang termasuk faktor fisik diantaranya power lengan dan kekuatan tangan. 

Gerakan pukulan smash lebih banyak didominasi oleh gerakan otot lengan. Oleh 

karena itu, perlu koordinasi gerak yang baik dari gerakan seperti pada pukulan lob 

secara cepat diubah menjadi pukulan smash yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengejutkan lawan. Dengan demikian, semakin cepat perubahan itu dilakukan 

maka semakin banyak pula komponen gerakan yang harus dikoordinasikan.  

Selain gerakan pukulan smash lebih banyak didominasi oleh gerakan otot 

lengan, kekuatan tangan merupakan suatu komponen yang dominan dalam 

melakukan pukulan smash. Sebab, kekuatan tangan banyak berperan dalam 

penempatan shuttle cock pada pukulan smash. Cara otot berkontraksi untuk 

menghasilkan kekuatan yang maksimal. Kekuatan dapat dikatakan merupakan 

aktifitas gerakan manusia. Kekuatan menurut Suharno HP (1986 : 35), adalah 

kemampuan otot untuk dapat mengatasi tekanan atau beban dalam menjalankan 

aktifitas. Dalam menggenggam grip raket untuk memperkokoh pegangan yang 

kuat seorang atlet sudah tentu membutuhkan kekuatan tangan, genggaman raket 

pada permainan bulutangkis dapat diubah-ubah setiap saat tergantung pada jenis 

pukulan yang akan dilakukan. Agar faktor power lengan dan kekuatan tangan 

dapat berkembang optimal, seorang pebulutangkis perlu latihan rutin dengan 

memperhatikan pola latihan. 
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Selanjutnya pengembangan pola latihan perlu diterapkan dengan 

memperhatikan faktor usia karena pola latihan yang melebihi dosis kemampuan 

otot akan berpengaruh terhadap perkembangan fisik seseorang. Berbicara masalah 

usia, dalam olahraga bulutangkis dikenal adanya pemain pemula B yaitu 

pebulutangkis yang lepas dari pemula A dan belum masuk kategori remaja atau 

pemain yang berusia 11-13 tahun. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang “Hubungan power lengan dan kekuatan tangan 

dengan ketepatan pukulan smash penuh pada pemain pemula B putra PB. 

Pendowo Semarang Tahun 2007”.  

Adapun alasan pemilihan judul dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1.1.1 Dalam olahraga bulutangkis, pukulan smash penuh merupakan salah   satu 

pukulan yang memiliki manfaat besar untuk menekan permainan lawan, 

merusak pertahanan lawan dan sarana untuk mengumpulkan poin.  

1.1.2 Power lengan berperan penting untuk menunjang kekuatan dan kecepatan 

dalam melakukan pukulan smash penuh. 

1.1.3 Kekuatan tangan berperan dalam penempatan shuttle cock pada pukulan 

smash penuh. 

 

1.2. Permasalahan  

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.2.1 Apakah ada hubungan power lengan dengan ketepatan pukulan smash 

penuh ?  
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1.2.2 Apakah ada hubungan kekuatan tangan dengan ketepatan pukulan smash 

penuh ?  

1.2.3 Apakah ada hubungan power lengan dan kekuatan tangan dengan 

ketepatan pukulan smash penuh pada pemain pemula B putra PB. 

Pendowo Semarang ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1.3.1 Mengetahui hubungan power lengan dengan ketepatan pukulan smash 

penuh.  

1.3.2 Mengetahui hubungan kekuatan tangan dengan ketepatan pukulan smash 

penuh.  

1.3.3 Mengetahui hubungan power lengan dan kekuatan tangan dengan 

ketepatan  pukulan smash penuh pada pemain pemula B putra PB. 

Pendowo Semarang.  

 

1.4. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap istilah yang dimaksud dalam 

skripsi ini maka dalam penelitian ini perlu diadakan penegasan istilah sebagai 

berikut. 

1.4.1 Hubungan 

Menurut WJS Poerwodarminto ( 1976:326), hubungan adalah keadaan 

yang dihubungkan atau penghubung. Penelitian hubungan atau korelasi yang 
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dimaksud untuk menemukan ada tidaknya hubungan. Apabila ada seberapa erat, 

dan seberapa besar pengaruh dari hubungan itu. 

1.4.2 Power Lengan 

Power (daya ledak) menurut M. Sajoto (1995:8) adalah gerakan yang 

dilakukan secara eksplosif. Maksudnya, kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan lengan yang dikerahkan secara maksimum dalam 

waktu sependek-pendeknya ketika melakukan pukulan smash penuh dalam 

permainan bulutangkis. 

1.4.3 Kekuatan Tangan 

Dalam menggenggam grip raket untuk memperkokoh pegangan yang kuat 

seorang atlet sudah tentu membutuhkan kekuatan tangan. Kekuatan adalah 

kemampuan dari otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan atau beban 

dalam menjalankan aktivitasnya (Suharno HP, 1986:35). Jadi yang dimaksud 

dengan kekuatan tangan adalah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot 

untuk menggenggam tangkai raket ketika seorang pemain bulutangkis melakukan 

pukulan smash penuh. 

1.4.4 Ketepatan Pukulan Smash Penuh 

Pukulan smash penuh adalah melakukan pukulan smash dengan 

mengayunkan raket yang perkenaannya tegak lurus antara daun raket dengan 

datangnya shuttle cock sehingga pukulan itu dilakukan dengan tenaga penuh 

(Tohar, 1992:60). Ketepatan sasaran dalam pukulan ini harus diperhitungkan agar 

menyulitkan gerakan pengembalian smash. Pukulan smash tersebut diarahkan 

secara tepat ke daerah sasaran yaitu sisi samping kanan dan kiri lapangan. 



7 

 

1.4.5 Pemain Pemula B Putra PB. Pendowo Semarang 

Pemain pemula B putra PB. Pendowo Semarang adalah pemain 

bulutangkis putra yang pada tahun 2007 berusia 11-13 tahun. 

 

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian  

1.5.1 Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pelatih PB. Pendowo Semarang dalam menyusun 

program latihan guna pengembangan permainan bulutangkis mengenai 

peningkatan hasil pukulan smash penuh. 

1.5.2 Manfaat yang didapat dari penelitian ini merupakan sumbangan yang 

dapat berguna bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan UNNES yang 

akan melaksanakan penelitian dimasa yang akan datang dalam menempuh 

studinya.  
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BBAABB  IIII  

LLAANNDDAASSAANN  TTEEOORRII  DDAANN  HHIIPPOOTTEESSIISS  

 

2.1.  Landasan Teori 

2.1.1. Kondisi Fisik.  

Permainan bulutangkis merupakan permainan yang sarat dengan 

penampilan gerak atraktif yang memiliki tingkat kesulitan. Beragam gerakan yang 

dapat berubah dengan cepat sewaktu-waktu menjadikan nilai seni tersendiri. 

Seorang pemain tidak akan menunjukkan dengan jelas pukulan apa yang akan 

dilakukan karena berguna untuk menipu lawan. Konsentrasi dan kemampuan 

keterampilan teknik dapat menunjang seseorang untuk melakukan gerakan yang 

cepat, lentur, dan tetap menjaga keseimbangan tubuh. Untuk menunjang 

kelincahan gerak maka dibutuhkan pola latihan kondisi fisik yang terprogram 

demi tercipta permainan yang baik.  

Menurut M. Sajoto, dalam latihan tersebut harus ada kesatuan yang utuh 

dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja baik dalam 

peningkatan maupun pemeliharaan kondisi fisik. Komponen kondisi fisik itu 

meliputi : 

a. Kekuatan (strength) adalah komponen fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan  otot  untuk menerima beban 

sewaktu bekerja. 
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b. Daya tahan (endurance) dalam hal ini dikenal dua macam. Pertama adalah 

daya tahan umum (general endurance) yaitu kemampuan seseorang dalam 

mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara 

efektif dan efisien untuk menjalankan pekerjaan secara terus-menerus yang 

melibatkan  kontraksi sejumlah otot dengan intensitas dalam waktu yang 

cukup lama. Kedua adalah daya tahan otot (local endurance) yaitu 

kemampuan seseorang untuk mempergunakan ototnya untuk berkontraksi 

secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. 

c. Daya otot (muscular power) kemampuan seseorang untuk mempergunakan 

kemampuan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-

pendeknya. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa daya otot = kekuatan X 

kecepatan. 

d. Kecepatan (speed) kemampuan seseorang dalam mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu sesingkat-

singkatnya. 

e. Daya lentur (flexibility) seseoraang dalam penyesuaian diri dalam aktifitas 

dengan penguluran tubuh yang luas. Hal ini sangat mudah ditandai dengan 

tingkat flexibility persendian pada seluruh tubuh. 

f. Kelincahan (aglility) adalah kemampuan seseorang merubah posisi di area 

tertentu. 

g. Koordinasi  (coordination) adalah kemampuan seseorang mengintegrasi 

bermacam-macam gerakan yang berbeda kedalam pola gerakan tunggal 

secara efektif. 
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h. Keseimbangan (balance) Kemampuan seseorang mengendalikan organ- 

organ saraf otot. 

i. Ketepatan (accuracy) adalah seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak 

bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat merupakan jarak atau 

mungkin suatu obyek langsung yang harus dikenai dengan salah satu bagian 

tubuh. 

j. Reaksi (reaction) adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak 

secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera, 

saraf, atau filling lainya. Seperti dalam mengantisipasi datangnya bola 

(1995: 8-11). 

2.1.1.1. Power Lengan 

Power memegang peranan penting dalam cabang olahraga bulutangkis. 

Khususnya pada melompat, berlari, dan memukul. Power sangat diperlukan untuk 

satuan unjuk kerja harus dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin dalam waktu 

singkat. 

Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa daya ledak ( power ) = kekuatan 

(strength) X kecepatan (speed). M. Sajoto, (1995 : 8). Power lengan adalah 

gerakan yang dilakukan secara eksplosif. Maksudnya, kemampuan seseorang 

untuk mempergunakan kekuatan otot lengan yang dikerahkan secara maksimum 

dalam waktu sependek-pendeknya ketika melakukan pukulan smash penuh dalam 

permainan bulutangkis. 

Gerakan pukulan smash lebih banyak didominasi oleh gerakan otot lengan. 

Oleh karena itu, perlu koordinasi gerak yang baik dari gerakan seperti pada 
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pukulan lob secara cepat diubah menjadi pukulan smash yang dapat dimanfaatkan 

untuk mengejutkan lawan. Dengan demikian, semakin cepat perubahan itu 

dilakukan maka semakin banyak pula komponen gerakan yang harus 

dikoordinasikan.  

 Keberhasilan pukulan smash didukung oleh koordinasi gerak seluruh 

tubuh yang berakhir dalam bentuk gerak pukulan smash yang didukung oleh 

power lengan dan pergelangan tangan. Urutan gerak yang terjadi pada pukulan 

smash adalah sebagai berikut : Pertama-tama tenaga yang dihasilkan oleh 

rangkaian kekuatan otot kaki, kemudian lutut, diteruskan memusatkan pada 

badan, pundak atau bahu, lengan, tangan dan terakhir pergelangan tangan. Gerak 

ini dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan serta merupakan rangkaian 

gerak yang teratur. Apabila gerak ini dilakukan secara terus-menerus dan dapat 

terkuasai dengan baik, maka gerakan beruntun itu hanya merupakan satu gerak 

saja, karena sudah otomatis, (Tohar, 1992 : 58). Pada saat melepaskan pukulan 

smash  diperlukan power atau daya ledak otot lengan sebagai akhir dari rangkaian 

gerak pukulan smash.  

2.1.1.2 Kekuatan tangan  

Kekuatan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam unjuk 

kerja dan sangat menentukan kualitas kondisi fisik seseorang. Kekuatan adalah 

kemampuan dari otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan atau beban 

dalam menjalankan aktivitasnya (Suharno HP, 1986: 24).  

Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat dominan 

dan sangat dibutuhkan dihampir semua cabang olahraga. 
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Jadi yang dimaksud dengan kekuatan tangan adalah kemampuan sebuah 

otot atau kelompok otot untuk memijit atau menggenggam tangkai raket ketika 

seorang pemain bulutangkis melakukan pukulan smash penuh. 

  

2.1.2. Teknik Pukulan  

Teknik pukulan adalah cara melakukan pukulan dalam permainan 

bulutangkis dengan tujuan untuk menerbangkan shuttle cock ke bidang lapangan 

lawan (Tohar, 1992:40). Sebuah teknik pukulan dalam olahraga bulutangkis 

tersusun atas beberapa gerakan dasar yang terangkai secara sistematis dari 

gerakan awal sampai akhir. Pengambilan posisi untuk melakukan pukulan dapat 

berpengaruh terhadap hasil. 

Teknik pukulan dalam permainan bulutangkis yang tepat, dapat digunakan 

sebagai acuan penilaian kualitas permainan, oleh karena itu harus dapat dipahami 

oleh seorang pelatih guna tercipta efektifitas gerak atletnya. Teknik pukulan 

dalam permainan bulutangkis antara lain: 

2.1.2.1. Pukulan Service 

Pengertian pukulan service adalah pukulan dengan raket yang 

menerbangkan shuttle cock ke bidang lapangan lawan secara diagonal dengan 

tujuan sebagai pembuka permainan dan merupakan suatu pukulan yang penting 

dalam permainan bulutangkis (Tohar, 1992:40-41). Dapat juga dikatakan bahwa 

servis merupakan modal awal untuk memenangkan pertandingan. Dalam 

permainan bulutangkis ada tiga jenis servis yaitu servis pendek, servis tinggi, dan 

flick service atau servis setengah tinggi (Tahir Djide,dkk, 2004:20). Pukulan ini 
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membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi karena merupakan awal dari 

berlangsungnya permainan. 

2.1.2.2. Pukulan Lob atau Clear 

Pukulan lob adalah suatu pukulan dalam permainan bulutangkis yang 

dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan shuttle cock setinggi-tingginya dan 

mengarah jauh ke belakang garis lapangan (Tohar, 1992:47). Keuntungan dari 

pukulan ini adalah dengan mengarahkan shuttle cock ke belakang lawan atau 

dengan membuat mereka bergerak lebih cepat dari yang mereka inginkan, akan 

membuat mereka kekurangan waktu dan membuat lebih cepat lelah (Tony Grice, 

1996:57). 

2.1.2.3. Pukulan Drop Shoot 

Pukulan Drop Shoot adalah pukulan pelan atau seolah-olah hanya dengan 

sentuhan atau jentikan yang menjatuhkan shuttle cock dilapangan lawan dekat net 

atau sedekat-dekatnya dengan net (Tohar, 1992:50). 

2.1.2.4. Pukulan Drive 

Pukulan Drive adalah pukulan yang dilakukan dengan cara menerbangkan 

shuttle cock secara mendatar, ketinggiannya menyusur di atas net dan 

penerbangannya sejajar dengan lantai (Tohar, 1992:65). Pukulan ini memiliki 

keuntungan untuk menekan permainan lawan agar tidak dapat menyerang. 

2.1.2.5. Pukulan Smash 

Pukulan smash adalah pukulan yang keras dan curam ke bawah mengarah 

ke bidang lapangan pihak lawan (Tohar, 1992:57). Pendapat lain mengatakan 
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bahwa pukulan smash adalah pukulan overhead (atas) yang diarahkan ke bawah 

dan dilakukan dengan tenaga penuh (Tahir Djide,dkk, 2004:30). 

Hal yang penting bagi seorang pemain bulutangkis untuk dapat melakukan 

pukulan smash yang baik adalah bagaiman cara mengeluarkan tenaga otot-otot 

yang ada pada dirinya secara efektif dan efisien. Koordinasi gerakan merupakan 

gerkan terpadu yang berakhir pada pecutan pergelangan tangan untuk melepaskan 

tembakan smash yang dikehendaki. Pukulan smash hanya dapat dilakukan dari 

posisi overhead bola di pukul dengan kuat tetapi anda harus mengatur tempo dan 

keseimbangan sebelum mencoba mempercepat kecepatan smash anda (Tony 

Grice, 1996:85). 

 

2.1.3. Pukulan Smash 

Dalam permainan bulutangkis kecakapan seseorang turut mempengaruhi 

pola permainan, perubahan gerakan yang secepat mungkin dapat berguna untuk 

mengecoh prediksi lawan sehingga tidak dapat mengantisipasi pengembalian 

shuttle cock. Pukulan smash dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

2.1.3.1. Pukulan Smash Penuh 

Pukulan smash penuh adalah melakukan pukulan smash dengan 

mengayunkan raket yang perkenaannya tegak lurus antara daun raket dengan 

datangnya shuttle cock sehingga pukulan itu dilakukan dengan tenaga penuh 

(Tohar, 1992:60). Ketepatan pukulan ini harus diperhitungkan dengan 

sebagaimana mungkin agar menyulitkan gerakan pengembalian smash. 

Penempatan shuttle cock yang jauh dari posisi lawan memang merupakan titik 
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sasaran yang tepat, tapi itu bukan merupakan satu-satunya cara yang digunakan, 

kesulitan mekanika gerak lawan yang lebih condong untuk mematikan permainan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

        

Gambar 1. 
Pukulan Smash Penuh (Armbuster,dkk,1979:39). 

 
2.1.3.2. Pukulan Smash Potong (Iris) 

Pukulan smash potong adalah melakukan pukulan smash pada saat impact 

atau perkenaannya antara ayunan raket dan penerbangan shuttle cock dilakukan 

dengan cara dipotong atau diiris dengan kecepatan jalannya shuttle cock agak 

kurang cepat tetapi daya luncur shuttle cock tajam (Tohar, 1992:60). Pendapat lain 

mengatakan, pukulan smash potong dilakukan dengan cara memotong (slice) 

terhadap shuttle cock menurut sudut miring pada permukaan raket. Semakin kecil 

permukaan raket yang dibentur shuttle cock semakin berkurang kecepatan shuttle 
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cock itu. Oleh sebab itu, menggunakan sepenuhnya ayunan yang sangat cepat 

menurut pola pukulan smash yang biasa akan menghasilkan pukulan yang lebih 

lambat dari yang biasa (M.L.Johnson, 1990:134). 

                                             

 

                                          

 

 

 

 

        

 

 

 

Gambar 2. 
Gerakan melakukan pukulan smash potong (M.L.Johnson, 1990:134). 

 
2.1.3.3. Pukulan Smash Melingkar 

Yang dimaksud dengan pukulan smash melingkar adalah melakukan 

gerakan dengan mengayunkan tangan yang memegang raket kemudian 

dilingkarkan melewati atas kepala dilanjutkan dengan mengarahkan pergelangan 

tangan dengan cara mencambukkan raket sehingga melentingkan shuttle cock 

mengarah ke seberang lapangan lawan. Perlu diingat bahwa dalam pukulan smash 

melingkar ini dibutuhkan kelentukan dan koordinasi gerak badan serta sangat 

membutuhkan keterampilan gerakan pergelangan tangan untuk mengantisipasi 
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ketepatan pukulan, menjaga keseimbangan badan dalam meraih pengambilan 

shuttle cock, dan gerakan lanjutan untuk menjaga agar tetap berdiri tegak serta 

tidak goyah untuk menerima pengembalian shuttle cock dari lawan. 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 
Gerakan melakukan pukulan smash melingkar (Tohar, 1992:62). 

 
2.1.3.4. Smash Cambukan (Flick Smash) 

Cara melakukan pukulan ini adalah dengan mengaktifkan pergelangan 

tangan untuk melakukan cambukan dengan cara ditekan ke bawah. Kelajuan 

penerbangan shuttle cock dari hasil pukulan ini tidak cepat tetapi kecuraman 

penerbangan shuttle cock inilah yang diharapkan (Tohar, 1992:63). Pada jenis 

pukulan smash ini paling sedikit mengeluarkan tenaga dibandingkan jenis pukulan 

smash yang lain. Gerakan pukulan ini tepat sekali untuk gerakan menipu lawan, 
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dengan koordinasi yang tepat apalagi bila ditambah dengan gerakan jumping, 

maka hasil pukulan akan lebih curam dan lebih mudah untuk penempatan shuttle 

cock-nya. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 
Gerakan melakukan smash cambukan (Tohar, 1992:62). 

 
2.1.3.5. Pukulan Backhand Smash  

Pukulan backhand smash adalah melakukan pukulan smash dengan 

menggunakan daun raket bagian belakang sebagai alat pemukul. Sedang biasanya 

yang digunakan untuk memukul adalah daun raket bagian depan yang disebut 

dengan pukulan forehand. Pada saat memukul smash dengan cara backhand ini 
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posisi badan membelakangi net. Pukulan smash yang dilakukan terutama 

mengutamakan gerakan cambukan pergelangan tangan yang diarahkan atau 

digerakkan menukik ke belakang (Tohar, 1992:64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 
Gerakan melakukan pukulan backhand smash (Tohar, 1992:62). 

 
 

2.1.4. Analisis Gerakan Pukulan Smash Penuh 

Hal yang mendasari untuk melakukan pukulan smash yang baik adalah 

bagaimana menciptakan rangkaian gerakan sesuai dengan mekanika gerak yang 

efektif dan efisien dengan didukung oleh kekuatan otot bagian kaki kemudian 

bagian perut diteruskan bagian lengan dan pergelangan tangan. Dengan kecepatan 

yang ada serta penempatan shuttle cock yang akurat maka seseorang pemain dapat 

secara efektif melakukan pukulan smash dengan tujuan untuk merusak pertahanan 

lawan dan sarana untuk mengumpulkan nilai atau poin. 
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Gerakan awal dalam melakukan pukulan smash hampir sama dengan saat 

melakukan pukulan lob. Perbedaan utamanya pada saat akan impact. Pada 

pukulan lob shuttle cock diarahkan keatas, sedangkan pukulan smash, shuttle cock 

diarahkan tajam ke bawah dengan kecepatan yang tinggi karena menggunakan 

tenaga penuh dan cambukan pergelangan tangan (Tohar, 1992:69). Hal yang 

penting bagi seorang pemain bulutangkis untuk dapat melakukan pukulan smash 

yang baik adalah bagaimana cara mengeluarkan tenaga otot-otot yang ada pada 

dirinya secara efektif dan efisien. Koordinasi gerakan merupakan gerakan terpadu 

yang berakhir pada pecutan pergelangan tangan untuk melepaskan tembakan 

smash yang dikehendaki. 

Pukulan smash adalah pukulan yang keras dan curam ke bawah mengarah 

ke bidang lapangan pihak lawan (Tohar, 1992:57). Pendapat lain mengatakan 

bahwa pukulan smash adalah pukulan overhead (atas) yang diarahkan ke bawah 

dan dilakukan dengan tenaga penuh (Tahir Djide, dkk, 2004:30). 

Sedangkan yang dimaksud dengan pukulan smash penuh adalah 

melakukan pukulan smash dengan mengayunkan raket yang perkenaannya tegak 

lurus antara daun raket dengan datangnya shuttle cock sehingga pukulan itu 

dilakukan dengan tenaga penuh (Tohar, 1992:60). Ketepatan sasaran dalam 

pukulan ini harus diperhitungkan dengan sebaik mungkin agar menyulitkan 

gerakan pengembalian pukulan smash. Penempatan shuttle cock yang jauh dari 

posisi lawan memang merupakan titik sasaran yang tepat, tapi itu bukan 

merupakan satu-satunya cara yang digunakan, kesulitan mekanika gerak lawan 

yang lebih condong untuk mematikan permainan.  
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Faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan pukulan smash penuh 

antara lain, “ sentuh shuttle cock pada saat ia berada di muka tubuh, dan lakukan 

dengan lengan terentang. Pada saat persentuhan, pergelangan tangan dan lengan 

bawah harus berputar dengan sangat cepat. Pada saat persentuhan, bidang raket 

berada dalam posisi dasar agak menunjuk ke bawah. Pukullah shuttle cock dengan 

keras. Sudut jatuh yang tajam lebih penting dari kecepatan luncur shuttle cock. 

Jangan melakukan pukulan smash lebih ke belakang dari tiga perempat bidang 

lapangan anda, karena kecepatan shuttle cock akan berkurang dengan sangat cepat 

pada jarak yang jauh”, (James Poole, 1986:35). 

Kunci keberhasilan dalam melakukan pukulan smash penuh dapat 

dilakukan melalui beberapa fase yang tersusun secara sistematis. Seorang atlet 

harus mampu menggunakan pegangan yang cocok dan mengatur impact 

perkenaan yang tepat saat shuttle cock berada di atas kepala dan berakhir dengan 

tetap dalam keadaan siap. Seperti di kemukakan oleh Tahir Djide (2004:30-31) 

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pukulan smash penuh adalah: 

(1) Biasakan bergerak cepat ntuk mengambil posisi pukulan yang tepat, (2) 

Perhatikan pegangan raket, (3) Sikap badan harus tetap lentur, kedua lutut di 

bengkokkan dan tetap konsentrasi pada shuttle cock, (4) Perkenaan raket dan 

shuttle cock di atas kepala dengan cara meluruskan lengan untuk menjangkau 

shuttle cock itu setinggi mungkin dan pergunakan tenaga pergelangan tangan pada 

saat memukul shuttle cock, (5) Akhiri rangkaian gerakan pukul itu dengan gerak 

lanjut ayunan raket yang sempurna ke depan badan. 
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Dengan adanya pola latihan yang terprogram maka keberhasilan pukulan 

smash akan semakin cepat tercapai. Bentuk-bentuk latihan pukulan smash 

menurut Tony Grice (1996:90-96) adalah: 1) Latihan smash bayangan, 2) 

Melambungkan shuttle cock dan melakukan smash. Ini bisa dilakukan sendiri 

dengan keuntungan lebih bisa mengatur impact perkenaan shuttle cock, 3) 

pengembalian service smash block, 4) Service dan pengembalian bola.Ini 

dilakukan berpasangan dengan salah satu pemain memberikan umpan pada 

pemain lainnya, 5) Rally Clear Smash Drop Clear berkesinambungan, 6) Smash 

menyilang, 7) Pengembalian service lurus. 

2.1.5. Hubungan Power Lengan Dengan Ketepatan Pukulan Smash Penuh. 

Gerakan pukulan smash lebih banyak didominasi oleh gerakan otot lengan. 

Oleh karena itu, perlu koordinasi gerak yang baik dari gerakan seperti pada 

pukulan lob secara cepat diubah menjadi pukulan smash yang dapat dimanfaatkan 

untuk mengejutkan lawan. Dengan demikian, semakin cepat perubahan itu 

dilakukan maka semakin banyak pula komponen gerakan yang harus 

dikoordinasikan. Dalam hal ini power (daya ledak) = kekuatan (strength) X 

kecepatan (speed) (M.Sajoto, 1995:8). Dalam penerapan pada program latihan 

seorang atlet bulutangkis tidak akan mendapatkan prestasi yang baik jika hanya 

berlatih kekuatan saja karena kekuatan merupakan modal untuk terciptanya 

power. Oleh karena itu cabang olahraga bulutangkis power lengan sangat penting 

karena dibutuhkan saat terjadi pukulan-pukulan keras. 
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2.1.5.1 Strutur Otot Bahu 

Menurut Syaifuddin (1994:38-39), otot bahu hanya meliputi sebuah sendi saja 

dan membungkus tulang lengan dan tulang belikat akromion yang teraba dari luar. 

1. M. Deltoid (otot segi tiga), otot ini untuk membentuk lengkung bahu dan 

berpangkal di sisi tulang selangka ujung bahu, balung tulang belikat dan diafise 

tulang pangkal lengan. Fungsinya mengangkat lengan sampai mendatar. 

2. M. subskapularis (otot depan tulang belikat) otot ini mulai dari depan tulang 

belikat menuju taju kecil pangkal lengan. Fungsinya menengahkan dan 

memutar tulang humerus ke dalam . 

3. M. Suprasuspinatus (otot atas tulang belikat) otot ini berpangkal di lekuk 

sebelah atas menuju ke taju besar tulang pangkal lengan fungsinya mengangkat 

lengan. 

4. M. Infraspinatus (otot bawah tulang belikat) otot ini berpangkal di lekuk 

sebelah bawah tulang belikat dan menuju ke taju besar tulang pangkal lengan. 

Fungsinya memutar lengan keluar. 

5. M. Teresmayor (otot lengan bulat besar)otot ini berpangkal di siku bawah 

tulang belikat dan menuju ke taju kecil tulang pangkal lengan. Fungsinya 

memutar lengan ke dalam. 

6. M. Teres minor (otot lengan belikat kecil) otot ini berpangkal di siku sebelah 

luar tulang belikat dan menuju ka taju besar tulang pangkal lengan. Fungsinya 

memutar lengan keluar. 

2.1.5.2. Struktur Otot  Lengan Atas. 

  Menurut Syaifuddin (1994:43), otot-otot lengan atas terdiri dari: 
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1). Otot-otot ketul (fleksor). 

a.  M. Biseps braki (otot lengan kepala dua) kepala yang panjang melekat 

pada sendi bahu, kepala yang pendek melekat di sebelah luar dan yang ke 

dua di sebelah dalam. Otot  itu kebawah menuju tulang pengumpil. Di 

bawah uratnya terdapat kandung lender. Fungsinya membengkokkan 

lengan bawah siku, merata hasta dan mengangkat lengan. 

b.  M. Brakialis (otot lengan dalam). Otot ini berpangkal di bawah otot 

segitiga di tulang pangkal lengan dan menuju taju di pangkal tulang 

hasta. Fungsinya membengkokkan lengan bawah siku. 

c.   Muskulus korako brakialis. Otot ini berpangkal pada prosesuskorakoid 

dan menuju ke tulang pangkal lengan. Fungsinya mengangkat lengan. 

d.    Otot-otot kedang (ekstensor). 

2). Muskulus triseps braki (otot lengan berkepala tiga). 

a.  Kepala luar berpangkal di sebelah belakang tulang pangkal dan menuju ke 

bawah kemudian bersatu dengan yang lain. 

b.  Kepala dalam di mulai di sebelah dalam tulang pangkal lengan. 

c.  Kepala panjang di mulai pada tulang di bawah sendi dan ketiga-tiganya 

mempunyai sebuah urat yang melekat di olekrani. 

2.1.5.3. Stuktur Otot Lengan Bawah 

  Otot-otot lengan bawah terbagi dalam: 

1). Otot-otot kedang yang memainkan peranannya dalam pengetulan di atas sendi   

siku, sendi-sendi tangan dan sendi-sendi jari dan sebagian dalam gerak silang 

hasta. 
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a.  Muskulus ekstensor karpi radialis longus. 

b.  Muskulus ekstensor karpi radialis brevis. 

c.  Muskulus ekstensor karpi ulnaris. 

Ketiga otot ini fungsinya sebagai ekstensi lengan (menggerakkan lengan). 

d. Digitonum karpi radialis, fungsinya ekstensi dari jari tangan kecuali ibu jari. 

e. Muskulus ekstensor policis longus, fungsinya ekstensi dari ibu jari. 

2). Otot-otot ketul yang mengedangkan siku dan tangan serta ibu jari dan 

meratakan hasta tangan. Otot-otot ini berkumpul sebagai berikut: 

 a. Otot-otot di sebelah telapak tangan. 

Otot-otot ini ada 4 lapis. Lapis yang 2 di sebelah luar berpangkal di tulang 

pangkal lengan. Di dalam lapis yang pertama terdapat otot-otot yang 

meliputi sendi siku, sendi antara hasta dan tulang pengumpil sendi di 

pergelangan. Fungsinya dapat membengkokkan jari tangan. 

 Lapis yang ke- 4 ialah  otot-otot yang untuk sendi-sendi antara tulang 

hasta dan tulang pengumpil. Di antara otot-otot ini disebut: 

- Otot silang hasta bulat (Muskulus pronator teres). Fungsinya dapat         

mengerjakan silang hasta dan membengkokkan lengan bawah siku. 

- Otot-otot ketul untuk tangan dan jari tangan; Muskulus palmaris 

ulnaris, berfungsi mengetulkan lengan; Muskulus palmaris longus, 

Muskulus fleksor karpi radialis, Muskulus fleksor digitor sublimis, 

fungsinya fleksi jari ke dua dan kelingking; Muskulus fleksor digitorium 

profundus, fungsinya fleksi jari 1, 2, 3 ,4. Muskulus fleksor policis 

longus, fungsinya fleksi ibu jari. 
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- Otot yang bekerja memutar radialis (pronator dan supinor) terdiri dari 

Muskulus pronator teres equadratus, fungsinya pronasi dan tangan; 

Muskulus spinator brevis, fungsinya supinasi dari tangan. 

 b. Otot-otot di sebelah tulang pengumpil, berfungsi: membengkokkan lengan 

di siku, mengerjakan rata hasta, membengkokkan tangan ke arah tulang 

pengumpil atau tulang hasta. 

 c. Otot-otot di sebelah punggung atas. Disebut otot kedang jari bersama yang 

melumaskan jari tangan. Otot yang lain meluruskan ibu jari (telunjuk). 

Otot-otot lengan bawah mempunyai urat yang panjang di bagian bawah di 

dekat pergelangan dan di tangan. Urat-urat tersebut memiliki kandung 

urat.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. 
Struktur otot lengan dan bagian-bagiannya 

(Evelyn C. Pearce, 2002:14) 
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Keterangan Gambar 
1. Trapezius      14. Flexor carpi ulnaris 
2. Clavicle      15. Flexor digitorum sublimis 
3. Deltoideus     16. Extensor carpi ulnaris 
4. Triceps      17. Extensor retinaculum 
5. Brachioradialis     18. Trapezius 
6. Pectoralis Major     19. Spine of scapula 
7. Biceps – short head    20. Deltoideus 
8. Biceps – long head    21. Triceps 
9. Brachialis     22. Brachioradialis 
10. Pronator Teres     23. Extensor carpi radialis longus 
11. Lacertus fibrosus    24. Extensor carpi radialis brevis 
12. Flexor carpi radialis    25. Extensor digitorum communis 
13. Palmaris longus     26. Extensor digiti quinti proprius 

 
 

2.1.6. Hubungan Kekuatan Tangan Dengan Ketepatan Pukulan Smash 

Penuh. 

Dalam melakukan pukulan smash kekuatan tangan merupakan suatu 

komponen yang dominan. Sebab, kekuatan tangan banyak berperan dalam 

penempatan shuttle cock pada pukulan smash. Cara otot berkontraksi untuk 

menghasilkan kekuatan yang maksimal dapat dilatih dengan program latihan yang 

berkualitas untuk menunjang penguasaan pegangan raket yang benar. Kekuatan 

dapat dikatakan merupakan aktifitas gerakan manusia. Kekuatan menurut Suharno 

HP (1986:35), adalah kemampuan otot untuk dapat mengatasi tekanan atau beban 

dalam menjalankan aktifitas. Dalam menggenggam grip raket untuk 

memperkokoh pegangan yang kuat seorang atlet sudah tentu membutuhkan 

kekuatan tangan, genggaman raket pada permainan bulutangkis dapat diubah-ubah 

setiap saat tergantung pada jenis pukulan yang akan dilakukan. Menurut A. 

Munandar (1995:96-97) otot-otot tangan terdiri atas:  
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a. Otot-otot thenar, otot-otot ibu jari yaitu: 1) M. abductor pollicis brevis, 2) M. 

opponen pollicis, 3) M. fleksor pollicis brevis, 4) M. abductor pollicis. 

b. Otot-otot hypothenar, otot-otot jantung kelingking yaitu: 1) M. palmaris 

brevis, 2) M. abductor digiti v, 3) M. flexor digiti v brevis, 4) M. opponent 

digiti v. 

c. Otot-otot bagian dalam yaitu: 1) Mm. Lumbaricales, 2) Mm. Interossei terdiri 

dari: a) interossei volares, b) Mm. Interossei dorsales. 

      Untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut: 

                         

 

                                          

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 7. 
Otot jari ( sumber: A. Munandar:1995:98) 
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2.1.7. Hubungan Power Lengan Dan Kekuatan Tangan Dengan Ketepatan 

Pukulan Smash Penuh. 

Pukulan smash penuh dalam permainan bulutangkis sangat diperlukan, 

karena pukulan smash penuh biasa digunakan untuk menekan permainan lawan, 

merusak pertahanan lawan dan sarana untuk mengumpulkan poin.  

Selain power ada komponen lain yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan pukulan smash penuh yaitu unsur  kekuatan tangan, sebab dengan 

kekuatan tangan yang baik akan memungkinkan seseorang memiliki kemampuan 

mengubah pegangan raket dan menggengamnya kembali secara kuat dan mantap 

sehingga hasil pukulan smash penuh akan sesuai dengan arah shuttle cock yang 

dikehendaki yang letaknya menyulitkan lawan untuk menjangkaunya. 

Dengan power yang tinggi dan kekuatan tangan yang baik maka kedua 

komponen ini dapat menghasilkan pukulan smash penuh yang cepat dan keras, 

sehingga diharapkan pukulan smash penuh tersebut menjadi tepat sasaran dan 

akan mengurangi hambatan berupa faktor angin yang dapat merubah arah 

penerbangan shuttle cock. 

 

2.2. Hipotesis 

Dalam suatu penelitian yang ilmiah hipotesis dimaksudkan untuk 

menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teori yang ada. Oleh karena 

itu, perlu diperhatikan kebenarannya (Sutrisno Hadi, 1987:257). 

Berdasarkan permasalahan dan landasan teori yang telah penyusun 

lontarkan di atas maka penyusun mengemukakan hipotesis sebagai berikut. 

 



30 

 

a. Ada hubungan yang signifikan power lengan dengan ketepatan pukulan 

smash penuh. 

b. Ada hubungan yang signifikan kekuatan tangan dengan ketepatan smash 

penuh. 

c. Ada hubungan yang signifikan power lengan dan kekuatan tangan dengan 

ketepatan pukulan smash penuh pada pemain pemula B putra PB. Pendowo 

Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi Penelitian  

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki . 

Populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit 

mempunyai sifat yang sama. (Sutrisno Hadi, 1987 : 220). Populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto,1996:102). Populasi dalam 

penelitian ini adalah pemain pemula B putra PB. Pendowo Semarang yang berusia 

11 – 13 tahun sebanyak 20 orang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pemain bulu tangkis pemula B putra 

PB. Pendowo Semarang tahun 2007. adapun alasan peneliti mengambil populasi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Populasi dalam penelitian ini mempunyai jenis kelamin yang sama yaitu 

pemain bulutangkis pemula B putra. 

b. Mereka sama-sama pemain PB. Pendowo Semarang. 

c. Populasi dalam penelitian ini adalah pemain bulutangkis dengan rentang 

usia 11 – 13 tahun. 

  

3.2 Sampel  

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjeknya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 
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penelitian populasi (Suharsimi Arikunto, 1996:104-107). Penelitian ini teknik 

pengambilan sampel dengan menggunakan total sampling. Sampel yang diambil 

dalam penelitian ini adalah pemain pemula B putra PB. Pendowo Semarang 

sebanyak 20 orang. 

  

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi A, 1996: 91). Variabel dalam penelitian ini terdiri atas 

dua jenis yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

3.3.1. Variabel Bebas ( prediktor atau X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel 

penyebab (Suharsimi Arikunto,1996:93) dalam penelitian ini adalah: 

a. Power lengan (X1) 

b. Kekuatan tangan (X2) 

3.3.2. Variabel Terikat (kriterium atau Y) 

Variabel terikat disebut juga dengan variabel tergantung, yaitu variabel yang 

dipengaruhi (Suharsimi Arikunto,1996:93). Adapun variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil ketepatan pukulan smash penuh dalam permainan 

bulutangkis.  

 

3.4. Teknik Pengambilan Data  

  Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survei. Studi survei adalah salah satu pendekatan penelitian yang pada 
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umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak (Suharsimi 

Arikunto, 1996: 86). Survei yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data 

hasil pengukuran power lengan dan kekuatan tangan kemudian dihubungkan 

dengan ketepatan pukulan smash penuh. Sebelum data terakhir terkumpul semua, 

perlu proses untuk memperoleh data tersebut yaitu anak-anak diberikan penjelasan 

oleh peneliti tentang metode penggunaan alat dan pelaksanaan tes dan 

kegunaannya. 

3.4.1. Tes power lengan  

Anak coba melaksanakan dengan cara berdiri seperti posisi siap pada 

bulutangkis. Kaki sejajar, Medicine ball dipegang satu tangan, jika atlet pemain 

kidal maka atlet harus menggunakan tangan kiri, begitu juga sebaliknya, tes 

dilaksanakan dengan posisi berdiri, lalu tangan diayun sekuat tenaga dari belakang 

kepala seperti gerakan smash tetapi tidak disertai gerakan kaki dan lentingan 

perut. 

Penilaian menggunakan stop watch saat bola lepas dari tangan sampai 

jatuhnya bola tersebut lalu diukur menggunakan meteran dari titik jatuhnya bola 

sampai batas lemparan. Untuk lebih jelasnya gambar tes power lengan dapat 

dilihat pada lampiran. 

3.4.2. Tes kekuatan tangan 

Tes ini dilaksanakan dengan menggunakan alat Hand grip dynamometer. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan tes adalah setiap anak coba dipanggil satu 

persatu menurut daftar nama yang telah disusun dari nomer 1-20, kemudian anak 

coba dipanggil. Dengan posisi berdiri anak coba memegang alat dengan tangan 

sesuai dengan kemampuannya, artinya jika atlet seorang pemain kidal berarti dia 
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melaksanakan tes dengan tangan kiri, begitu juga sebaliknya. Kemudian dicatat 

hasilnya. Untuk lebih jelasnya gambar tes kekuatan tangan dapat dilihat pada 

lampiran. 

3.4.3. Tes ketepatan pukulan smash penuh  

Yang dimaksud dengan tes pukulan smash adalah suatu alat pengukur 

yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan melakukan pukulan yang 

dipergunakan untuk mengukur kemampuan tujuan pukulan smash (Tohar, 

1992:147). Tes ini dilaksanakan dengan cara anak coba diberikan umpan forehand 

smash oleh tester sebanyak 20 kali yang terbagi lapangan sisi kanan 10 kali dan 

lapangan sisi kiri 10 kali, smash dilaksanakan dengan forehand smash penuh 

dengan sasaran yang telah ditentukan yaitu ruang selebar 40 cm sepanjang garis 

single samping, baik samping kanan maupun kiri. Untuk lebih jelasnya berikut 

gambar batas-batas untuk penilaian. Dan gambar daerah sasaran, pelaksanaan tes 

dan penilaian pukulan smash penuh dapat dilihat pada lampiran. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. 
Sasaran pukulan smash (Tohar, 1992:147) 

 
Ket :        Net 

          - - - - - - - - - - - - - - -   Garis Sasaran (40 cm) 
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Bentuk data dalam penelitian ini adalah: 

a. Hasil tes power lengan (kilogram.meter/detik). 

b. Hasil tes kekuatan tangan dalam satuan kilogram. 

c. Hasil tes ketepatan pukulan smash penuh dalam satuan jumlah. 

 

3.5. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat pada waktu peneliti menggunakan sesuatu 

metode (Suharsimi Arikunto,1996:121). Pemgambilan data dilakukan dengan 

mengukur power lengan, kekuatan tangan dan hasil ketepatan pukulan smash 

penuh.  

3.5.1. Instrumen pengukuran power lengan  

Pengambilan data dilakukan dengan alat : (a). Medicine ball seberat 2,688 

kg yang penggunaannya dilemparkan sesuai dengan gerakan pukulan smash, (b). 

Meteran untuk mengukur jarak perolehan lemparan, (c). Stop Watch untuk 

mengukur dari lepasnya bola sampai jatuhnya bola, (d). Blangko pengukuran 

power lengan untuk mendata perolehan tes, (e). Alat tulis. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 
Alat tes power lengan (Medicine ball) 
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3.5.2. Instrumen pengukuran kekuatan tangan  

Pengambilan data dilakukan dengan alat : (a). Hand grip dynamometer 

yang berguna untuk mengukur kekuatan tangan, (b). Blangko pengukuran 

kekuatan tangan untuk mendata perolehan tes, (c). Alat tulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. 
Alat tes kekuatan tangan (Hand grip dynamometer) 

 
 

3.5.3. Instrumen pengukuran ketepatan pukulan smash penuh  

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan alat : (a). Lapangan 

bulutangkis untuk daerah sasaran pukulan smash penuh, (b). Raket dan Shuttle 

cock untuk melakukan pukulan smash penuh, (c). Blangko penelitian ketepatan 

pukulan smash penuh untuk mendata perolehan pukulan yang tepat sasaran, (d). 

Alat tulis. 

Nilai Validitas tes ketepatan pukulan smash penuh adalah 0,7 dan nilai 

Reliabilitas tes ketepatan pukulan smash penuh adalah 0,8. 
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3.6. Faktor yang mempengaruhi penelitian 

Dalam suatu penelitian seorang peneliti berusaha memperkecil adanya 

pengaruh-pengaruh yang dapat merugikan dan menyalahkan hasil penelitian, 

maka beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian serta usaha-

usaha untuk menghindarinya adalah sebagai berikut: 

a. Faktor alat 

Dalam melaksanakan penelitian hendaknya semua peralatan harus telah 

dipersiapkan dan diterakan keabsahannya agar dapat berjalan dengan lancar 

dan dapat menjadi alat benar. Adapun alat-alat tes tersebut adalah shuttle cock 

merk Romeo, lapangan bulutangkis yang standar, raket, medicine ball dengan 

berat yang sama, hand grip dynamometer, stop watch, peluit. 

b. Faktor penjelasan tes 

Pemberian tes harus secara menyeluruh dan runtut pada sample selain 

penjelasan lisan, usaha yang di tempuh harus dengan demonstrasi sampai 

sejelas mungkin. Bila belum jelas testee (anak coba) di beri kesempatan untuk 

bertanya. Peneliti memberikan penjelasan sesuai dengan petunjuk 

penggunaan alat sampai sejelas mungkin. 

c. Keseriusan 

Tingkat keseriusan anak coba dalam penelitian ini dari masing-masing anak 

berbeda. Untuk menghindarinya maka di usahakan agar setiap anak 

bersungguh-sungguh dalam melakukan tes, tentunya dengan pengawasan 

serta motivasi. Bersaing menjadi yang terbaik menambah keseriusan atlet 

untuk takut gagal. 
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d. Faktor fisik dan psikis 

Peneliti harus berusaha menciptakan situasi pengambilan data yang sebaik 

mungkin agar beban fisik serta psikis anak bisa di kontrol, karena bila anak 

coba melaksanakan tes dengan kondisi yang kurang baik maka akan 

berpengaruh pada hasil yang di coba. 

e. Petugas pelaksana pengambilan tes 

Petugas pelaksana pengambilan tes adalah mahasiswa jurusan PKLO yang 

tahu akan bulutangkis dan cara penggunaan alat tes, untuk mengurangi 

kesalahan pelaksanaan tes (lihat halaman lampiran)  

 

3.7. Analisis data 

Analisis data adalah serangkaian pengamatan terhadap sesuatu variabel 

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

disusun sebagai data statistik. Dalam penelitian ini teknik analisis data 

menggunakan teknik regresi dan korelasi sederhana dan ganda. Pelaksanaan uji 

hipotesis penelitian, setelah data diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya dan 

analisis dengan teknik regresi dengan program bantu statistik SPSS for windows 

release 12 (Singgih Santoso, 2002:125). 

Sebelum melakukan uji analisis dahulu dilakukan dengan sejumlah uji 

persyaratan untuk mengetahui kelayakan data. Adapun uji persyaratan tersebut 

meliputi :  
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3.7.1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data 

yang akan dianalisis. Adapun uji normalisis menggunakan Kolmogorov-Smirnov. 

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

signifikansi <0,05 data dinyatakan tidak normal. 

3.7.2. Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui seragam tidaknya 

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

homogenitas varians dihitung dengan menggunakan uji chi square. Kriteria uji 

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

<0,05 data dinyatakan tidak homogen. 

3.7.3. Uji Linieritas 

Uji linieritas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diperoleh 

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

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

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

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

3.7.4. Uji Signifikansi 

Untuk menganalisis regresi bilangan F diperoleh dari rumus sebagai 

berikut : 

Freg =

( )
( )2

2

1
1

Rm
mNR

−
−−

 

Keterangan : 
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Freg  : Harga F garis regresi 

N  : Cacah khusus atau sampel 

m  : Cacah prediktor 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1  Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Hasil pengukuran power lengan dan kekuatan tangan dengan ketepatan 

pukulan smash penuh dalam permainan bulutangkis pemain pemula B putra PB. 

Pendowo Semarang dapat dilihat pada lampiran  dan terangkum pada Tabel 1 

berikut. 

Tabel 1. Deskriptif Data Tentang Power lengan, Kekuatan tangan, dan Ketepatan 
pukulan smash penuh  

 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Power lengan 20 5.76 24.73 10.47 4.7932
Kekuatan tangan 20 15.00 30.00 21.00 5.0679
Ketepatan pukulan 
smash penuh 20 4.00 11.00 6.50 2.1643

 
 

Seperti dalam Tabel 1 di atas, terlihat bahwa rata-rata power lengan adalah 

10,47 dengan power lengan tertinggi 24,73, terendah  5,76 dan stardar deviasi 

4,7932. Rata-rata kekuatan tangan sebesar 21,0000 dengan hasil tertinggi 30,00 

terendah, 15,00 dan standar deviasi 5,0679. Rata-rata ketepatan pukulan smash 

penuh sebesar 6,50 dengan hasil tertinggi 11,00 terendah 4,00 dan standar deviasi 

2,1643. 

4.1.2. Persyaratan Uji Analisis Data 

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis statistik dengan regresi dan 

korelasi sederhana maupun ganda. Hasil analisis regresi tersebut dapat dilakukan 
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apabila data tersebut memenuhi syarat yaitu : berdistribusi normal, homogen dan 

model regresi antara variabel linier. 

4.1.3. Uji Normalitas Data 

Untuk menguji normalitas data digunakan analisis kolmogorof smirnov, 

yang perhitungannya menggunakan program SPSS release 12. Apabila hasil 

perhitungan diperoleh probabilitas  (p) lebih besar daripada taraf kesalahan 

(0.05), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji 

normalitas tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini : 

Tabel 2.  Uji Normalitas Data Power lengan, Kekuatan tangan, dan Ketepatan 
pukulan smash penuh  

 
  X1 X2 Y 
N 20 20 20
Normal Parameters(a,b) Mean 10.4725 21.0000 6.5000
  Std. Deviation 4.79323 5.06796 2.16430
Most Extreme Differences Absolute .190 .178 .241
  Positive .190 .178 .241
  Negative -.163 -.118 -.124
Kolmogorov-Smirnov Z .851 .797 1.079
Asymp. Sig. (2-tailed) .463 .549 .194

 

Seperti dalam Tabel 2 di atas, diperoleh nilai kolmogorof smirnov untuk 

data power lengan sebesar 0,851 dengan probabilitas (0,463) > 0,05, yang berarti 

bahwa data tersebut berdistribusi normal. Untuk data kekuatan tangan diperoleh 

nilai kolmogorof smirnov  sebesar 0,797 dengan probabilitas sebesar (0,549) > 

0,05, yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Dan untuk data ketepatan 

pukulan smash penuh diperoleh nilai kolmogorof smirnov  sebesar 1,079 dengan 

probabilitas sebesar (0,194) > 0,05, yang berarti data tersebut juga berdistribusi 

normal. Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan bahwa ketiga data tersebut 
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berdistribusi normal, maka dapat digunakan statistik parametrik untuk pengujian 

hipotesis selanjutnya. 

4.1.4. Uji Homogenitas 

Hasil  uji  homogenitas  data dapat  dilihat  dari  hasil  uji chi square. 

Apabila nilai probabilitasnya lebih besar daripada taraf kesalahan 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh mempunyai varians yang sama atau 

homogen. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS release 12 tampak pada 

Tabel 3 berikut ini : 

Tabel 3. Uji Homogenitas Data Power lengan, Kekuatan tangan, dan Ketepatan 
pukulan smash penuh 

 
  X1 X2 Y 
Chi-Square(a,b,c) .000 2.800 8.800
Df 19 11 7
Asymp. Sig. 1.000 .993 .267

 
 
Seperti dalam Tabel 3 di atas diperoleh nilai chi square untuk data power 

lengan sebesar 0,000 dengan probabilitas (1,000) > 0,05, untuk data  kekuatan 

tangan sebesar 2,800 dengan probabilitas (0,993) > 0,05, dan untuk data 

ketepatan pukulan smash penuh 8,800 dengan probabilitas (0,267) > 0,05. 

Dengan demikian berarti bahwa ketiga data tersebut mempunyai varians yang 

sama atau homogen.  

4.1.5. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas dapat dilihat dari uji F seperti pada lampiran dan 

terangkum pada Tabel 4 berikut ini : 
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Tabel 4. Uji Linieritas Model Regresi Power lengan dan Kekuatan tangan dengan 
Ketepatan pukulan smash penuh  

 

  
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

X1 * Y Between 
Groups 

(Combined) 318.914 7 45.559 4.648 .010

    Linearity 191.102 1 191.102 19.498 .001
    Deviation from Linearity 

127.812 6 21.302 2.173 .119

  Within Groups 117.612 12 9.801    
  Total 436.527 19      
X2 * Y Between 

Groups 
(Combined) 404.583 7 57.798 8.315 .001

    Linearity 198.753 1 198.753 28.592 .000
    Deviation from Linearity 

205.831 6 34.305 4.935 .009

  Within Groups 83.417 12 6.951    
  Total 488.000 19      

 
 
 

Seperti dalam Tabel 4 di atas diperoleh nilai F hitung untuk data power 

lengan  sebesar 2,173 dengan probalitas (0,119) > 0,05, yang berarti bahwa data 

power lengan dengan ketepatan pukulan smash penuh membentuk persamaan 

linier. Harga F hitung untuk variabel kekuatan tangan sebesar 4,935 dengan 

probalitas (0,009) > 0,05, yang berarti data kekuatan tangan dengan ketepatan 

pukulan smash penuh membentuk model persamaan linier. Dengan demikian, 

maka untuk analisis selanjutnya dapat digunakan analisis regresi korelasi linier 

sederhana dan ganda. 

4.1.6. Uji Keberartian Model 

Uji keberartian model garis regresi  dilakukan untuk mengetahui apakah  

persamaan garis regresi yang diperoleh berarti (bermakna) atau tidak untuk 

digunakan sebagai prediksi harga kriterium. Uji dilakukan dengan uji t. Kriteria 

uji dinyatakan berarti, jika hasil t hitung X1 dan X2  >  t tabel pada taraf signifikansi 5%. 

Sebaliknya jika hasil t hitung  X1 dan X2  <  t tabel  dinyatakan tidak linier. Hasil analisis 
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regresi untuk keberartian model garis regresi hasil perhitungan tersaji pada tabel 5 

sebagai berikut : 

Tabel 5 
Rangkuman Hasil Uji Keberartian Model Garis Regresi Variabel 

Penelitian Menggunakan uji t 
 

Variabel t hitung Sig. Keterangan 

Power lengan 3,743 0,001 Berarti 

Kekuatan tangan 3,439 0,003 Berarti 

 
Hasil uji keberartian model garis regresi antara X1 dengan Y diperoleh t 

hitung sebesar 3,743, dan X2 dengan Y diperoleh t hitung sebesar 3,439. Berdasar hasil 

perhitungan, maka variabel prediktor penelitian yaitu variabel power lengan dan 

kekuatan tangan dinyatakan berarti dan dapat digunakan untuk memprediksi 

keberhasilan pelaksanaan hasil pukulan smash penuh pada pemain bulutangkis. 

 

4.1.7. Uji Hipotesis 

4.1.7.1. Sumbangan Power Lengan Terhadap Ketepatan Pukulan Smash 

Penuh 

 Berdasarkan hasil analisis korelasi power lengan dengan ketepatan             

pukulan smash penuh pemain pemula B putra PB. Pendowo Semarang diperoleh   

hasil seperti pada Tabel 6 berikut ini : 

Tabel 6. Koefisien Korelasi Power lengan dengan Ketepatan pukulan smash 
penuh  

  
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .662(a) .438 .406 7.70370



46 

 

Seperti dalam Tabel 6 di atas diperoleh koefisien korelasi power lengan 

dengan ketepatan pukulan smash penuh sebesar 0,662. Uji keberatian koefisien 

korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengonsultasi harga rhitung dengan r 

product moment.  Pada α = 5% dengan N = 20 diperoleh rtabel = 0,444 atau (0,662 

> 0,444), berarti ada hubungan yang signifikan power lengan dengan ketepatan 

pukulan smash penuh pada pemain pemula B putra PB. Pendowo Semarang. 

Bentuk hubungan power lengan dengan ketepatan pukulan smash penuh dapat 

digambarkan dengan persamaan regresi yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis 

melalui perhitungan komputasi program SPSS 12 diperoleh persamaan regresi 

seperti tersaji pada Tabel 7 berikut ini : 

Tabel 7. Koefisien Regresi Power lengan dengan Ketepatan pukulan smash penuh 
 
 Coefficients(a) 
 

Model 
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta     
1 (Constant) 16.924 9.003  1.880 .076
  X1 .662 .177 .662 3.743 .001

a  Dependent Variable: Y 
 
 

Seperti dalam Tabel 7 di atas diperoleh persamaan regresi antara power 

lengan dengan ketepatan pukulan smash penuh adalah Ŷ = 16,924 + 0,662X1. 

Melalui persamaan tersebut, dimana koefisien regresi yang diperoleh adalah 

bertanda positif  maka bentuk hubungan power lengan dengan ketepatan pukulan 

smash penuh adalah sumbangan yang positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi 

kenaikan power lengan sebesar 1 point, akan diikuti pula kenaikan ketepatan 

pukulan smash penuh sebesar 0,662 point pada konstanta 16,924. Dengan kata 

lain untuk memperoleh ketepatan pukulan smash penuh yang optimum, 

dibutuhkan power lengan yang tinggi, begitu juga dengan sebaliknya. 
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Besarnya sumbangan atau kontribusi dari power lengan terhadap ketepatan 

pukulan smash penuh pada pemain pemula B putra PB. Pendowo Semarang dapat 

dilihat dari harga R2. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 6 diperoleh harga 

R2 sebesar 0,438. Dengan demikian power lengan memberikan sumbangan 

terhadap ketepatan pukulan smash penuh sebesar 43,8%. 

4.1.7.2. Sumbangan Kekuatan Tangan terhadap Ketepatan Pukulan Smash        

Penuh 

              Berdasarkan hasil analisis korelasi kekuatan tangan dengan ketepatan 

pukulan smash penuh pemain pemula B putra PB. Pendowo Semarang diperoleh 

hasil seperti terlihat pada Tabel 8 berikut ini : 

Tabel 8. Koefisien Korelasi Kekuatan Tangan dengan Ketepatan Pukulan Smash 
Penuh 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .630(a) .397 .363 7.98026

 
Seperti dalam Tabel 8 di atas diperoleh koefisien korelasi kekuatan tangan 

dengan ketepatan pukulan smash penuh sebesar 0,630. Uji keberatian koefisien 

korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengonsultasi harga rhitung dengan r 

product moment.  Pada α = 5% dengan N = 20 diperoleh rtabel = 0,444 atau (0,630 

> 0,444), berarti ada hubungan kekuatan tangan dengan ketepatan pukulan smash 

penuh pada pemain pemula B putra PB. Pendowo Semarang. Bentuk hubungan 

kekuatan tangan dengan ketepatan pukulan smash penuh dapat digambarkan 

dengan persamaan regresi yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis melalui 

perhitungan komputasi program SPSS 12 diperoleh persamaan regresi seperti 

tersaji pada Tabel 9 berikut ini : 
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Tabel 9. Koefisien Regresi Kekuatan Tangan dengan Ketepatan Pukulan Smash 
Penuh 

 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta     
1 (Constant) 18.514 9.327  1.985 .063
  X2 .630 .183 .630 3.439 .003

 

Seperti dalam Tabel 9 di atas diperoleh persamaan regresi kekuatan tangan 

dengan ketepatan pukulan smash penuh adalah Ŷ = 18,514 + 0,630X2. Melalui 

persamaan tersebut, dimana koefisien regresi yang diperoleh adalah bertanda 

positif  maka bentuk hubungan kekuatan tangan dengan ketepatan pukulan smash 

penuh adalah hubungan yang postif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan 

kekuatan tangan sebesar 1 point, akan diikuti pula kenaikan ketepatan pukulan 

smash penuh sebesar 0,630 point pada konstanta 18,514. Dengan kata lain untuk 

memperoleh ketepatan pukulan smash penuh yang optimum, dibutuhkan kekuatan 

tangan yang tinggi, begitu juga dengan sebaliknya. 

Besarnya sumbangan atau kontribusi dari kekuatan tangan terhadap 

ketepatan pukulan smash penuh pada pemain pemula B putra PB. Pendowo 

Semarang dapat dilihat dari harga R2. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 8 

diperoleh harga R2 sebesar 0,397. Dengan demikian kekuatan tangan memberikan 

sumbangan terhadap ketepatan pukulan smash penuh 39,7%. 

4.1.7.3. Sumbangan Power Lengan dan Kekuatan Tangan Terhadap  

Ketepatan Pukulan Smash Penuh 

Hasil analisis korelasi power lengan dan kekuatan tangan dengan 

ketepatan pukulan smash penuh diperoh hasil pada Tabel 10 berikut: 
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Tabel 10. Koefisien Korelasi Power Lengan dan Kekuatan Tangan dengan 
Ketepatan Pukulan Smash Penuh 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .760(a) .578 .529 6.86527

 
Seperti dalam Tabel 10 di atas diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,760, 

koefisien korelasi ganda tersebut diuji keberartiannya menggunakan uji F, 

diperoleh Fhitung = 11,653 > Ftabel = 3,59 pada α = 5% dengan dk (2:17), yang 

berarti hipotesis kerja (Ha) diterima. Dengan diterimanya hipotesis kerja (Ha) ini 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan power lengan dan kekuatan tangan 

dengan ketepatan pukulan smash penuh pada pemain pemula B putra PB. 

Pendowo Semarang. Bentuk hubungan power lengan dan kekuatan tangan dengan 

ketepatan pukulan smash penuh dapat dilihat dari model regresi ganda yang 

diperoleh. Berdasarkan hasil analisis melalui perhitungan komputasi program 

SPSS 12 diperoleh persamaan regresi seperti tersaji pada Tabel 11 berikut : 

 
Tabel 11. Koefisien Regresi Power lengan,  dan  Kekuatan tangan dengan 

Ketepatan pukulan smash penuh 
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta     
1 (Constant) 5.294 9.394  .564 .580
  X1 .476 .176 .476 2.706 .015
  X2 .418 .176 .418 2.380 .029

 

Seperti dalam Tabel 11 di atas diperoleh koefisien regresi untuk variabel 

power lengan  sebesar 0,476 dan untuk variabel kekuatan tangan sebesar 0,418 

serta konstanta sebesar 5,294, sehingga model regresinya dinyatakan persamaan : 

Ŷ = 5,294 + 0,476X1 + 0,418X2. Dengan demikian menunjukkan bahwa setiap 
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terjadi kenaikan 1 unit skor power lengan dan kekuatan tangan secara bersama-

sama, maka akan terjadi kenaikan ketepatan pukulan smash penuh sebesar 0,476 + 

0,418 pada konstantan 5,294.  

Besarnya sumbangan atau kontribusi dari power lengan dan kekuatan 

tangan terhadap ketepatan pukulan smash penuh pada pemain pemula B putra PB. 

Pendowo Semarang dapat dilihat dari harga R2. Berdasarkan hasil perhitungan 

pada Tabel 10 diperoleh harga R2 sebesar 0,576. Dengan demikian secara 

bersama-sama power lengan dan kekuatan tangan memberikan sumbangan 

terhadap ketepatan pukulan smash penuh sebesar 57,8%.  

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Hubungan Power Lengan Terhadap Ketepatan Pukulan Smash Penuh 

Unsur power otot yang terdapat pada diri manusia telah ada semenjak 

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

mendapat pengaruh dari lingkungannya. Perkembangan unsur power otot itu 

sejalan dengan bertambahnya usia menusia. Sehingga power otot yang dihasilkan 

oleh kontraksi otot menjadi dasar untuk melakukan aktivitas, dalam kehidupan 

manusia. Aktivitas yang dimaksud disini adalah aktivitas olahraga khususnya 

olahraga bulutangkis. 

Dalam perkembangan olahraga bulu tangkis dewasa ini, pukulan smash 

sudah dijadikan serangan utama untuk mengakhiri lawan. Sebab pukulan smash 

yang dilakukan dengan power lengan yang kuat dapat menghasilkan pukulan yang 

keras sehingga dapat menjadi salah satu senjata untuk menyerang dengan tujuan 

untuk mendapatkan nilai. Sebagai senjata untuk menyerang maka diperlukan 
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kekuatan dan kecepatan yang maksimal saat melakukan smash. Power lengan 

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

terdapat pada ujung sampai pangkal lengan dalam rangka memukul shuttle cock 

dengan penuh tenaga dan cepat. Power lengan dalam melakukan pukulan smash 

cukup besar sangat diperlukan dalam menghasilkan pukulan yang sulit dijangkau 

lawan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil penelitian ini bahwa ada hubungan 

yang berarti antara power lengan dengan ketepatan pukulan smash penuh dalam 

olahraga bulutangkis.  

Pentingnya power lengan untuk menunjang kekuatan dan kecepatan 

pukulan smash penuh dalam olahraga bulu tangkis didukung dari pendapat 

Depdikbud (1997:4) yang menyatakan power merupakan dasar dari setiap aktifitas 

manusia, karena kekuatan itu merupakan modal dasar untuk melakukan 

teknik-teknik dasar olahraga dan juga dapat dipakai alat peningkatan rasa percaya 

diri lebih besar. Dengan power lengan yang besar, maka akan memungkinkan 

seorang pemain melakukan pukulan smash yang keras dan cepat mengarah pada 

bidang sasaran yang sulit dijangkau lawan guna memenangkan pertandingan.  

4.2.2. Hubungan Kekuatan Tangan terhadap Ketepatan Pukulan Smash 

Penuh 

Kekuatan tangan saat melakukan pukulan smash penuh juga berhubungan 

secara signifikan dengan ketepatan pukulan smash penuh dalam permainan bulu 

tangkis. Hal ini sebabkan dalam melakukan pukulan smash diperlukan tahanan 

yang sangat besar khususnya untuk pegangan raket. Semakin kuat otot tangan maka 

pegangan raket akan semakin kencang sehingga dalam tenaga yang penuh saat 

melakukan pukulan smash normal, posisi raket tetap stabil sehingga shuttle cock 
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menjadi terarah sesuai bidang sasaran yang dikehendaki. Hal tersebut didukung 

pendapat Suharno HP (1986:35), bahwa kekuatan merupakan kemampuan otot 

untuk dapat mengatasi tekanan atau beban dalam menjalankan aktifitas.  

Secara umum pada saat melakukan pukulan smash dalam permainan bulu 

tangkis menurut Suharno (1986:28) terdapat tiga tahap pola gerakan lengan yang 

dominan yaitu ayunan ke belakang, ayunan ke depan, dan gerak lanjutan. Untuk 

mengggerakan extensor siku, yaitu saat melakukan ayunan ke belakang otot 

lengan yang bekerja adalah otot triceps, untuk menggerakan lengan memutar pada 

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

latisimusdorsi dan pectoralis major, dan untuk menggerakan lengan sebagai 

pendorong saat melakukan gerakan lanjutan, otot yang bekerja adalah otot 

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

tersebut, dalam rangka peningkatan power lengan guna mencapai hasil smash 

yang optimal, maka bagian-bagian otot lengan tersebutlah yang harus 

diperhatikan. 

4.2.3. Sumbangan Power Lengan dan Kekuatan Tangan Terhadap 

Ketepatan Pukulan Smash Penuh 

Gabungan dari unsur kondisi fisik yaitu power lengan dan kekuatan tangan 

terbukti berhubungan secara signifikan dengan ketepatan pukulan smash penuh 

dalam permainan bulutangkis. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa 

kedua komponen kondisi fisik tersebut memberikan sumbangan terhadap 

ketepatan pukulan smash penuh pada pemain pemula B putra PB. Pendowo 

Semarang sebesar 57,8%.  
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Diantara dua komponen tersebut ternyata power lengan berhubungan lebih 

dominan dengan ketepatan pukulan smash penuh dibanding kekuatan tangan. 

Melaui power lengan yang tinggi, maka pemain bulutangkis dapat memukul 

shuttle cock dengan keras dan cepat, kemampuan memukul shuttle cock yang 

keras dan didukung oleh kemampuan memegang raket secara kuat akan 

menghasilkan pukulan smash yang keras dan tepat sehingga akan menyulitkan 

lawan dalam mengembalikannya. 

4.2.4.  Keterbatasan Penelitian 

 Meskipun berbagai upaya telah dilakukan agar dapat data yang akurat, 

namun demikian karena adanya berbagai keterbatasan yang bersifat teknis 

maupun nonteknis, perlu dikemukakan beberapa hal berkaitan dengan 

keterbatasan yang muncul dalam penelitian ini, diantaranya adalah (1) Subyek 

atau sampel penelitian adalah murid yang relatif masih pelajar dan belum 

menguasai teknik gerakan-gerakan smash seperti pada atlet dengan baik dan 

benar. Pukulan smash merupakan salah satu materi pada pelatihan bulutangkis 

yang diberikan dengan sedikit tatap muka, maka untuk penguasaan gerakan yang 

baik dan benar sangat sulit dicapai. Penguasaan teknik pukulan smash yang baik 

dan benar membutuhkan waktu yang relatif lama dan frekuensi latihan yang 

memadai. Situasi demikian secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil 

pengukuran, sehingga keberhasilanya dapat mempengaruhi hasil penelitian. (2) 

Pukulan smash merupakan perpaduan gerak yang utuh dan terpadu mulai dari 

permulaan (awalan) sampai kelanjutan gerak smash. Hal ini memerlukan 

koordinasi gerak yang tinggi. Adapun pelaksanaan tes untuk mengungkap masing-

masing koordinasi gerak yang tinggi. Adapun pelaksanaan tes untuk mengungkap 
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masing-masing variabel dilakukan secara terpisah atau perbagian, dengan 

demikian dimungkinkan terjadi kesenjangan pola gerak. Hal ini tentunya akan 

mempengaruhi hasil yang dicapai. 
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Lampiran 1. DAFTAR NAMA SAMPEL, HASIL PELAKSANAAN TES      

DAN PEMBAKUAN SKOR 

 

NO NAMA 
DATA HASIL TES PEMBAKUAN SKOR

POWER LENGAN (X1) KEKUATAN TANGAN (X2) SMASH (Y) X1 X2 Y

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Andre 

Andriyanto  

Hendri  

Rexy A  

Edo A  

Rafif  

Sindu  

Andika T  

Hendri  

Ryan  

Inka  

Deksa  

Rudi  

Roy F  

Dicky  

Hendi  

Rico  

Jordan  

Doni  

Angga K  

6,83

8,27 

7,74 

7,04 

8,75 

5,76 

6,72 

6,05 

11,24 

16,13 

18,22 

11,68 

12,56 

7,73 

8,40 

24,73 

7,03 

10,56 

14,27 

9,74 

16,7

25,0 

19,1 

15,7 

22,7 

14,6 

15,0 

15,4 

19,0 

28,5 

30,0 

23,2 

29,7 

18,0 

27,0 

17,8 

20,0 

19,6 

23,8 

17,4 

4

10 

5 

6 

6 

5 

5 

6 

4 

10 

8 

6 

9 

4 

8 

11 

6 

6 

7 

4 

42,41 

45,41 

44,30 

42,84 

46,40 

40,17 

42,17 

40,77 

51,61 

61,80 

66,16 

52,52 

54,36 

44,29 

45,67 

79,75 

42,82 

50,18 

57,92 

48,47 

41,61

58,15 

46,39 

39,61 

53,57 

37,42 

38,22 

39,01 

46,19 

65,13 

68,12 

54,57 

67,52 

44,20 

62,14 

43,80 

48,19 

47,39 

55,76 

43,00 

38,45

66,17 

43,07 

47,69 

47,69 

43,07 

43,07 

47,69 

38,45 

66,17 

56,93 

47,69 

61,55 

38,45 

56,93 

70,79 

47,69 

47,69 

52,31 

38,45 

∑ 209,45 418,2 130 1000 1000 1000

Rata-rata 10,47 20,91 6,50   

S2 22,97 25,159 4,684   

S 4,79 5,02 2,16   
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DATA HASIL TES DAN PENGUKURAN POWER LENGAN (X1), 

KEKUATAN TANGAN (X2) DAN KETERAMPILAN PUKULAN SMASH 

(Y)  

 

No. Nama Power Lengan (X1) Kekuatan 
Tangan (X2) 

Ketepatan Pukulan 
Smash (Y) Jarak Waktu Nilai 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Andre 
Andriyanto  
Hendri  
Rexy A  
Edo A  
Rafif  
Sindu  
Andika T  
Hendri  
Ryan  
Inka  
Deksa  
Rudi  
Roy F  
Dicky  
Hendi  
Rico  
Jordan  
Doni  
Angga K  

3.00 
4.00 
3.80 
2.75 
3.45 
2.55 
2.50 
2.25 
7.11 
6.00 
5.76 
5.17 
4.30 
4.23 
4.28 
4.60 
3.40 
3.85 
4.30 
3.55 

1.18 
1.30 
1.32 
1.05 
1.06 
1.19 
1.00 
1.00 
1.70 
1.00 
0.85 
1.19 
0.92 
1.47 
1.37 
0.50 
1.30 
0.98 
0.81 
0.98 

6.83 
8.27 
7.74 
7.04 
8.75 
5.76 
6.72 
6.05 
11.24 
16.13 
18.22 
11.68 
12.56 
7.73 
8.40 
24.73 
7.03 
10.56 
14.27 
9.74 

16.7 
25.0 
19.1 
15.7 
22.7 
14.6 
15.0 
15.4 
19.0 
28.5 
30.0 
23.2 
29.7 
18.0 
27.0 
17.8 
20.0 
19.6 
23.8 
17.4 

4 
10 
5 
6 
6 
5 
5 
6 
4 

10 
8 
6 
9 
4 
8 

11 
6 
6 
7 

4.0 
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Lampiran 2.  

Deskripsi Data Penelitian, Uji Normalitas Data, Uji Homogenitas Data, Uji 

Liniearitas Data Dan Uji Keberartian Model 

 

Deskripsi Data Penelitian  

Descriptive Statistics  
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

X1 
X2 
Y 
Valid N (Listwise)  

20
20 
20 
20 

5.76
15.00 

4.00 

24.73
30.00 
11.00 

10.4725 
21.0000 
6.5000 

4.79323
5.06796 
2.16430 

 

Uji Normalitas Data  

One-Sample Kolmogorov – Smirnov Test  

  X1 X2 Y 
N 
Normal Parametersa, b 

 
Most Extreme  
Differences  
 
Kolmogorov-Smirnov Z  
 
Asymp. Sig. (2-tailed)  

 
Mean  
Std. Deviation  
Absolute 
Positive  
Negative  

20
10.4725 
4.79323 

.190 

.190 
-.163 
.851 

 
.463

20 
21.0000 
5.06796 

.178 

.178 
-.118 
.797 

 
.549 

20
6.5000 

2.16430 
.241 
.241 

-.124 
1.079 

 
.194

a. Test distribution is Normal 

b. Calculated from data  

 

Uji Homogenitas Data 

Test Statistics 

  X1 X2 Y 
Chi-Squarea, b, c

df 
Asymp. Sig.  

.000
19 

1.000

2.800 
11 

.993 

8.800
7 

.267
 

a. 20 cells (100.0 %) have expected frequencies less than 5. The minimum 

expected cell frequency is 1.0.  

b. 12 cells (100.0 %) have expected frequencies less than 5. The minimum 

expected cell frequency is 1.7. 
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c. 8 cells (100.0 %) have expected frequencies less than 5. the minimum 

expected cell frequency is 2.5.  

 

Uji Linieritas Data  

ANOVA Table  
   Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig.

X1*Y Between 
Group  
 
 
Within Groups  
Total  

(Combined)
Linearity 
Deviation 
from Linearity 

318.914
191.102 

 
127.812 
117.612 
436.527 

7
1 
 
6 

12 
19 

45.559 
191.102 

 
21.302 
9.801 

4.648 
19.498 

 
2.173 

.010

.001 
 

.119 

X2*Y Between 
Groups  
 
 
Within Groups  
Total  

(Combined)
Linearity 
Deviation 
from Linearity 

404.583
198.753 

 
205.831 
83.417 
488.000 

7
1 
 
6 

12 
19 

57.798 
198.753 

 
34.305 
6.951 

8.315 
28.592 

 
4.935 

.001

.000 
 

.009 

 

Uji Keberartian Model  

 

Variabel T hitung Sig. Keterangan 

Power lengan  3,743 0,001 Berarti 

Kekuatan tangan  3,439 0,003 Berarti 
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Lampiran 3. 

Analisis Regresi X1 dengan Y, X2, dengan Y, X1 dan X2 dengan Y 

 

Analisis Regresi X1 dengan Y  
Model Summary  

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .662a .438 .406 7.70370

 

ANOVAb 

Model  

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression  

Residual  

Total  

831.405

1068.247 

1899.652 

1

18 

19 

831.405

59.347 

14.009 .001a

a. Predictors : (Constant), X1 

b. Dependent Variable : Y  

 

Coefficientsa 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 

X1 

16.924

.662 

9.003

.177 .662 

1.880 

3.743 

.076

.001 

 

 

Analisis Regresi X2 Dengan Y  

Model Summary  
Model  R  R Square Adjusted R 

Square  

Std. Error of the 

Estimate 

1 .630a .397 .363 7.98026 

a. Predictors : (Constant), X2 
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ANOVAb 

Model   Sum of 

Squares  

Df Mean 

Square 

F Sig.  

1 Regression  

Residual  

Total  

753.331

1146.321 

1899.652 

1

18 

19 

753.331

63.684 

11.829 .003a 

a. Predictors : (Constant), X2 

b. Dependent Varaible : Y  

 

Coefficientsa 

Model  

Unstandardized

Coefficients  

Standardized

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 

X2 

18.514

.630 

9.327

.183 .630 

1.985 

3.439 

.063

.003 

a. Dependent Variable : Y  
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Analisis Regresi X1 Dan X2 dengan Y  
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .760a .578 .529 6.86527

a. Predictors : (Constant), X2, X1 

 
ANOVAb 

Model  

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression  

Residual  

Total  

1098.410 

801.242 

1899.652

2 

17 

19

549.205

47.132

11.653 .001a

a. Predictors : (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable : Y  
Coefficientsa 

Model  

Unstandardized

Coefficients  

Standardized

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 

X2 

5.294

.476 

.418 

9.394

.176 

.176 

.476 

.418 

.564 

2.706 

2.380 

.580

.015 

.029 

a. Dependent Variable : Y  
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lampiran 4 

DAERAH SASARAN, PELAKSANA TES DAN PENILAIAN PUKULAN 

SMASH PENUH  

 

I. DAERAH SASARAN PUKULAN SMASH PENUH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PELAKSANA TES  

a. Testee melakukan pukulan smash setelah diberi umpan oleh pengumpan 

dengan pukulan servis lob.  

b. Setelah menerima umpan, testee dapat bergerak ke belakang untuk 

menyambut bola umpan dengan pukulan smash penuh.  

c. Arah sasaran pukulan smash dapat ditujukan ke kiri (silang) atau kekanan 

(lurus), karena untuk daerah sasaran pukulan smash memiliki nilai yang 

sama.  

 

III. PENILAIAN  

Ketentuan pukulan smash dianggap sah apabila :  

Setiap pukulan smash yang masuk di daerah sasaran pukulan smash atau jatuh 

tepat diatas garis batas, dianggap sah dan mendapat nilai 1, sedangkan untuk 

pukulan smash yang gagal mendapat nilai 0, dengan catatan sebagai berikut :  

Daerah Sasaran Pukulan 
Smash  

Pengumpan   

40 cm

40 cm

Testee  
1 Meter 

   1 Meter 

X 

X 
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1. Bila pengumpan tidak baik (salah), sedangkan pemain tetap berusaha 

untuk memukul dengan pukulan smash dimana hasilnya masuk ke daerah 

sasaran pukulan smash, maka nilai yang diberikan adalah 1.  

2. Bila pengumpan baik (benar), sedangkan testee tidak berusaha untuk 

memukul, maka kepada testee dianggap sudah melakukan suatu pukulan 

smash dengan kriteria gagal dan mendapat nilai 0.  

3. Bila pengumpan tidak baik (salah), sedangkan pemain tidak berusaha 

memukul, maka testee dianggap belum melakukan pukulan smash dan 

diberi kesempatan untuk mengulang.  

4. Kesempatan melakukan pukulan smash diberikan sebanyak 20 kali 

dengan cara 10 kali dari kanan dan 10 kali dari kiri.  

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

pelaksanaan, sehingga nilai kemungkinan yang dicapai adalah 20.  

Dalam tesis Suratman 2003, Pengaruh Beban Latihan Dan Power Lengan 

Terhadap Ketepatan Pukulan Smash Penuh Bulutangkis PB. Remaja 

Semarang Tahun 2003.  
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Lampiran 9. DAFTAR NAMA DOSEN DAN PETUGAS PELAKSANA 

PENELITIAN 

 
1. Drs. Joko Hartono, M.Pd.  : Dosen Pembimbing 1 

2. Suratman, S.Pd, M.Pd  : Dosen Pembimbing 2 

3. Drs. Hermawan Pamot, M.Pd  : Pelatih PB. Pendowo Semarang 

4. Doni Wira, S.Pd  : Asisten Pelatih   

5. Wulan  : Asisten Pelatih 

6. Moch. Wildan. S  : Peneliti  

7. Imam Sugeng  : Hakim Garis  

8. Mabrur Efendi  : Hakim Garis 

9. Abdul Sholeh  : Pencatat Hasil  

10. Nurhadiyanto  : Pencatat Hasil 

11. Ismed  : Pembantu Umum  

 


