
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Olahraga adalah salah satu sarana penting dalam peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. Olahraga bukan hanya untuk meningkatkan kebugaran semata namun lebih dari 

itu, olahraga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan martabat suatu bangsa dan 

sebagai ajang pengukur prestasi. Tujuan olahraga itu bukan sekedar untuk mempertahankan 

kesehatan saja melainkan untuk membentuk seseorang mempunyai kekuatan fisik, mental 

dan kemampuan kerja. Oleh sebab itu Olahraga merupakan kegiatan atau usaha untuk 

menggerakan seluruh anggota tubuh, mulai dari kepala hingga kaki. Secara luas olahraga 

dapat diartikan sebagai segala kegiatan atau usaha untuk mendorong, membangkitkan, 

mengembangkan, dan membina kekuatan-kekuatan jasmaniah maupun rohaniah pada setiap 

manusia, untuk itulah olahraga sangat dibutuhkan terutama untuk kesehatan jasmani maupun 

rohani. 

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan 

secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan, hal ini sesuai dengan Undang-undang 

Sistem Keolahragaan Nasional No. 3 tahun 2005 pasal 4 tentang dasar, fungsi dan tujuan 

olahraga, yaitu: “Keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan 

kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, 

sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, 

memperkukuh ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan 

bangsa”. 

Bulutangkis merupakan salah satu olahraga yang paling terkenal di dunia. Olahraga 

ini menarik minat berbagai kelompok umur baik laki-laki maupun perempuan. Menurut 



Grice (2002:1) Bulutangkis merupakan olahraga yang dimainkan dengan menggunakan net, 

raket, dan shuttlecock dengan teknik pukulan yang bervariasi mulai dari yang relatif lambat 

hingga yang sangat cepat disertai dengan gerakan tipuan. Tujuan permainan bulutangkis 

untuk menjatuhkan shuttlecock di daerah permainan lawan tanpa melakukan kesalahan yang 

melanggar peraturan permainan. Seorang pemain harus bisa memukul shuttlecock, baik dari 

atas maupun dari bawah. Jenis-jenis pukulan yang dikuasai adalah servis, lob, dropshot, 

smash, dan netting. Penguasaan teknik dalam permainan bulutangkis akan dimiliki oleh 

apabila melakukan latihan secara terus menerus. 

Permainan bulutangkis dengan berbagai kemampuan dan keterampilan gerak yang 

kompleks. Sepintas lalu dapat diamati bahwa pemain harus melakukan gerakan-gerakan 

seperti lari cepat, berhenti dengan tiba-tiba dan segera bergerak lagi, gerak meloncat, 

melompat, menjangkau, memutar badan dengan cepat, melakukan langkah lebar tanpa 

pernah kehilangan keseimbangan tubuh. Gerakan-gerakan ini harus dilakukan berulang-

ulang dan dalam waktu yang lama selama pertandingan berlangsung. 

Seorang pemain bulutangkis sangat penting memiliki kondisi fisik yang prima. 

Melalui proses pelatihan fisik yang terprogram baik, faktor-faktor tersebut dapat dikuasai. 

Dengan kata lain seorang pemain bulutangkis harus memiliki kualitas kebugaran jasmani 

yang prima. Ini akan berdampak positif pada kebugaran mental, psikis, yang akhirnya 

berpengaruh langsung pada penampilan teknik bermain. Itulah sebabnya pebulutangkis 

sangat membutuhkan kualitas kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, kecepatan, kelincahan, dan 

koordinasi gerak yang baik. 

Latihan plyometrics merupakan metode latihan untuk meningkatkan daya ledak otot 

kaki dan otot lengan dengan bentuk latihan isometik dan isotonic ( eksentrik-konsentrik ) 



yang menggunakan beban dinamik sehingga latihan tersebut dapat menghasilkan 

peningkatan daya ledak dan kekuatan kontraksi. Latihan drill smash merupakan suatu 

latihan teknik pukulan smash secara berulang-ulang kali atau kontinyu untuk mendapatkan 

keterampilan dan ketangkasan praktis tentang pengetahuan yang dipelajari sehingga 

memiliki ketepatan jump smash yang baik. 

Pada kenyataannya ketepatan jump smash setiap orang berbeda-beda, hal ini 

dikarenakan oleh beberapa unsur kondisi fisik, salah satunya adalah power otot tungkai. 

Kurangnya power otot tungkai dapat menghambat berkembangnya pemain dalam 

melakukan pergerakan, karena unsur tersebut merupakan hal terpenting yang dimiliki 

pemain bulutangkis dalam meningkatkan ketepatan jump smash, karena pada saat 

melakukan jump smash membutuhkan daya ledak atau lompatan yang sangat tinggi sehingga 

pemain dapat menjangkau cock dengan mudah dan hasil smash dapat mengarah ke daerah 

lapangan lawan dengan tepat dan tidak tersangkut di net. Selain unsur kondisi fisik dalam 

meningkatkan ketepatan jump smash, juga tidak terlepas dari teknik smash yang baik karena 

kedua unsur tersebut sangat saling mendukung dalam menghasilkan ketepatan jump smash 

yang baik. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di SMK Negeri 6 Sarolangun. 

Bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini prestasi atlet bulutangkis SMK Negeri 6 

Sarolangun bisa dikatakan menurun, dari hasil pengamatan peneliti pada saat mengikuti 

proses latihan atlet bulutangkis SMK Negeri 6 Sarolangun, peneliti melihat atlet bulutangkis 

SMK Negeri 6 Sarolangun tidak memiliki ketepatan jump smash yang baik. 

Siswa masih sangat kesulitan dalam melakukan jump smash karena atlet  tidak 

memiliki power otot tungkai yang baik sehingga hasil lompatan atlet masih rendah pada saat 



melakukan jump smash, sehingga cock sering menyangkut di net atau jaring. Peneliti juga 

melihat atlet tidak memiliki power otot lengan baik, hal ini terlihat pada saat atlet melakukan 

jump smash, cock hasil pukulannya tampak melaju pelan sehingga lawan dapat dengan 

mudah menghalang atau menangkisnya. 

Dari hasil pemantauan dan observasi peneliti menyimpulkan hal ini terjadi karena 

siswa tidak memiliki unsur kondisi fisik yang baik terutama power otot tungkai dan otot 

lengan, karena dalam olahraga bulutangkis selain memiliki teknik dan daya tahan yang baik 

juga harus memiliki power otot tungkai dan otot lengan yang baik juga. 

Hasil diskusi peneliti dengan pelatih bahwa pelatih belum sama sekali memberikan 

program latihan yang memfokuskan untuk melatih ketepatan jump smash atlet bulutangkis 

SMK Negeri 6 Sarolangun. 

Melihat penjelasan di atas, peneliti sangat tertarik memberikan program latihan guna 

meningkatkan ketepatan jump smash. Adapun metode latihan yang akan diberikan adalah 

metode latihan drill smash dan plyometrics, karena kedua latihan ini belum sama sekali 

diterapkan oleh pelatih bulutangkis SMK Negeri 6 Sarolangun. 

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat 

ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh latihan plyometrics  dan  drill smash 

terhadap  ketepatan  jump  smash bulutangkis siswa SMK Negeri 6 Sarolangun”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Melihat penjelasan latar belakang di atas, maka dapat diketahui identifikasi 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Masih kurangnya ketepatan jump smash atlet bulutangkis SMK Negeri 6 Sarolangun. 



2. Masih kurangnya power otot tungkai atlet bulutangkis SMK Negeri 6 Sarolangun. 

3. Masih kurangnya power otot lengan atlet bulutangkis SMK Negeri 6 Sarolangun. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya adanya persepsi yang sama dalam menelaah penelitian ini, maka perlunya 

diadakan pembatasan masalah. Adapun masalah yang harus dibatasi adalah pada latihan 

plyometrics dan drill smash terhadap ketepatan  jump smash bulutangkis siswa SMK 

Negeri 6 Sarolangun. 

 

 

1.4 Definisi Operasional 

Untuk tidak terjadinya salah pengertian mengenai istilah-istilah, maka perlu 

penjelasan istilah-istilah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Ketepatan jump smash adalah kemampuan seorang atlet bulutangkis melakukan teknik 

jump smash dalam bentuk mengarahkan cock ke daerah lawan yang dimana pada 

lapangan tersebut telah diberi skor. 

2. Plyometrics adalah bentuk latihan otot-otot tungkai seperti melakukan lompatan dengan 

cara melompat maju mundur dan secara menyamping ke kiri dan ke kanan dengan 

kecepatan penuh dan tanpa kehilangan keseimbangan. Adapun bentuk latihan plyometrics 

sebagai berikut: wall push up, squat thrust, push up, drop jump, melompati ban, hurdle 

hops. 

3. Drill smash adalah suatu latihan melakukan teknik smash secara berulang-ulang yang 

dimana pada saat melakukannya diberikan variasi. Adapun bentuk latihan drill smash 



sebagai berikut: Smash ke lobang ban sebelah kiri, ke lobang ban sebelah kana, dan ke 

lobang ban berada di tengah 

 

1.5 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, adapun rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut: “Apakah terdapat pengaruh latihan plyometrics dan drill smash terhadap 

ketepatan jump smash bulutangkis siswa SMK Negeri 6 Sarolangun?”. 

 

 

 

1.6  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk 

mengungkapkan pengaruh latihan plyometrics dan drill smash terhadap ketepatan jump 

smash bulutangkis siswa SMK Negeri 6 Sarolangun. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Guru dan pemain dapat memahami bahwa unsur kondisi fisik dan teknik sangat 

mempengaruhi dalam suatu prestasi dalam olahraga bulutangkis. 

2. Peneliti ini akan memberikan kontribusi yang baik pada atlet bulutangkis SMK Negeri 6 

Sarolangun dalam meningkatkan ketepatan jump smash. 

3. Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan akan memicu motivasi para siswa untuk 

meningkatkan ketepatan jump smash dalam olahraga bulutangkis. 



4. Diharapkan peneliti lainnya dapat memberikan metode dan bentuk-bentuk latihan 

lainnnya untuk meningkatkan ketepatan jump smash. 

 


