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I.    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 

UU RI NO 3 tahun 2005 BAB II pasal 4 sistem keolahragaan nasional 

berbunyi Keolahragaan nasional 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. Dari pernyataan diatas bahwa olahraga 

dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa, salah satunya 

melalui olahraga bulutangkis. 

 

Bulutangkis merupakan salah satu olahraga yang paling terkenal didunia. 

Olahraga ini menarik minat berbagai kelompok umur, berbagai tingkat 

keterampilan, dan pria maupun wanita memainkan olahraga ini di dalam 

ataupun di luar ruangan.  Olahraga bulutangkis biasa dijadikan konsumsi 

masyarakat untuk berekreasi maupun dijadikan sebagai ajang persaingan.  

Permainan bulutangkis sebagai olahraga prestasi mendapat perhatian yang 

relative besar di masyarakat yang ditunjukan dengan dukungan dan pembinaan 

melalui berbagai wadah yang salah satunya adalah diklat atau sekolah yang 

dilakukan oleh pengurus cabang persatuan bulutangkis seluruh Indonesia 

(pengcab PBSI).  Wadah ini merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap 
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perkembangan bulutangkis dan upaya pencapaian terhadap prestasi yang 

setinggi-tingginya.  Sekolah atau diklat bulutangkis sebagai wadah pembinaan 

olahraga bulutangkis usia dini banyak bermunculan didaerah-daerah.  Dalam 

upaya pembinaan, keberadaan diklat bulutangkis menempati posisi penting, 

karena para pesertanya adalah anak-anak usia sekolah yang merupakan bibit-

bibit atau sumber daya manusia yang sangat diharapkan bagi perkembangan 

prestasi oalahraga bulutangkis dimasa mendatang.  Oleh karna itu, atlet atau 

pemain usia dini yang berpotensi hendaknya perlu dibina agar menjadi atlet 

atau pemain bulutangkis yang dapat bersaing d tingkat nasional, regional 

maupun internasional.  Keberhasilan tersebut, dikarenakan atlet berlatih secara 

teratur, sistematis dan berkesinambungan dan didukung oleh kualitas pelatih, 

menejemen kepelatihan, sarana dan prasarana latihan yang memadai.  Selain 

itu juga memiliki aspek-aspek latihan yang baik seperti : teknik, fisik, taktik, 

mental yang baik.  

 

Pengertian gerak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 544) adalah 

peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali.  

Kemampuan dasar merupakan faktor yang penting dalam olahraga.  Seorang 

atlet bisa memperoleh prestasi yang tinggi tak lepas dari faktor kemampuan 

dasar yang baik.  Hal ini tentu juga ada kaitannya dengan keterampilan gerak 

dasar yang baik juga , pembinaan kualitas keterampilan gerak dasar lebih 

penting dibandingkan dengan pembinaan kualitas daya fisik.  Keterampilan 

gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol atas bagian-

bagian tubuh yang terlibat dalam gerakan.  Keterampilan gerak yang baik 

tentunya diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara memahami 
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gerakan dan melakukan gerakan berulang-ulang yang disertai dengan 

kesadaran fikir akan benar tidaknya gerak yang telah dilakukan . Untuk 

mencapai tingkat keterampilan tertentu , seseorang membutuhkan waktu yang 

berbeda-beda.  Ada yang hanya membutuhkan waktu singkat dalam 

mempelajarinya dan ada pula yang membutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk bisa mampu menguasai keterampilan gerak tersebut walaupun prosedur 

dan intensitas belajarnya sama.  Untuk meningkatkan keterampilan dalam 

bermain bulutangkis, atlet harus menguasai teknik dasar dalam bermain 

bulutangkis, salah satunya adalah cara memukul  shuttle cock. 

 

Dari beberapa teknik dasar yang dibutuhkan saat bermain bulutangkis, salah 

satu pukulan yang harus dikuasai ialah pukulan dropshoot dan pukulan lob, 

dropshoot adalah pengembangan atau pukulan yang melintasi di atas net dan 

jatuh kearah lantai di dekat net (Grice 2007:71). Dropshoot dikenal juga 

dengan istilah pukulan potong yang dilakukan seperti pukulan smash.  

Perbedaannya hanya pada posisi raket saat perkenaan shuttle cock, shuttle cock 

dipukul dengan dorongan dan sentuhan yang halus.  Dengan kata lain 

dropshoot yang baik apabila jatuhnya shuttle cock dekat dengan net dan tidak 

melewati garis short service serta melalui atas net setipis mungkin.  Pukulan 

lob adalah gerak dasar dalam permainan bulutangkis yang bertujuan untuk 

menerbangkan shuttle cock setinggi mungkin mengarah jauh kegaris belakang 

lapangan lawan.  Pukulan lob itu sendiri merupakan keterampilan yang penting 

untuk dikuasai oleh pemain karena pukulan ini sangat efektif untuk memaksa 

lawan untuk kebelakang sehingga daerah pertahanan bagian depan menjadi 

terbuka, dan untuk mengecoh lawan serta merusak konsentrasi lawan. 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada atlet  yang tergabung di 

dalam club PB. Srikandi Bandar Lampung, kemampuan atlet dalam melakukan 

pukulan dropshoot dan pukulan lob masih rendah. Dalam hal ini dapat diliat 

dari masih banyak atlet yang melakukan kesalahan dasar dalam melakukan 

pukulan dropshoot dan pukulan lob.  Kenyataan ini ditunjukan dengan masih 

sering atlet melakukan pukulan dropshoot namun tidak dapat menyebrangi net 

ataupun dapat menyebrangi net tetapi bola terlalu jauh ketengah lapangan dan 

atau terlalu tinggi, begitu pula dengan pukulan lob masih banyak atlet yang 

memukul bola tidak sampai kegaris belakang lapangan lawan ataupun sampai 

keluar lapangan. 

 

Peneliti mengidentifikasi penyebab rendahnya kemampuan penguasaan gerak 

dasar dropshoot dan lob adalah karena model pembelajaran yang digunakan 

masih kurang efektiv.  Pelatih perlu mengadakan perbaikan dalam 

menggunakan model pembelajaran untuk meningkatkan hasil pukulan 

dropshoot dan pukulan lob.  Dengan menggunakan model pembelajaran yang 

tepat akan berpengaruh pula terhadap keberhasilan atau pencapaian dari tujuan 

pembelajaran itu sendiri, karena dengan model pembelajaran yang tepat dan 

sesuai maka tingkat keberhasilan pembelajaran gerak akan mudah dikuasai 

oleh atlet.  Untuk meningkatkan hasil keterampilan pukulan dropshoot maupun 

pukulan lob dapat dilatih dengan menggunakan model pembelajaran return 

berpasangan. Melalui model pembelajaran return berpasangan diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan dasar dalam permainan bulutangkis teruatama 

gerak dasar pukulan dropshoot dan pukulan lob. 
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Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Efektivitas model return berpasangan terhadap hasil pukulan 

dropshoot dan pukulan lob pada atlet PB Srikandi Bandar Lampung”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

diidentifikasi adalah sebagai berikut :  

1. kemampuan atlet dalam melakukan pukulan dropshoot masih rendah 

sehingga sering terjadi kesalahan sendiri seperti out, tidak dapat melewati 

net dan bola dropshoot terlalu tinggi sewaktu melewati atas net. 

2. kemampuan atlet dalam melakukan pukulan lob masih rendah sehingga 

sering terjadi bola keluar, bola tanggung sehingga merugikan bagi diri 

sendiri. 

3. Program latihan atlet kurang bervariasi seperti model return berpasangan 

ini belum diterapkan dalam program latihan pada atlet PB. Srikandi 

Bandar Lampung. 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Sesuai dengan latar belakang, identifikasi masalah di atas, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah model return berpasangan berpengaruh terhadap hasil pukulan 

dropshoot dan pukulan lob pada atlet putra PB Srikandi Bandar Lampung 
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2. Apakah ada perbedaan pengaruh dari model return berpasangan terhadap 

hasil pukulan dropshoot dan pukulan lob pada atlet PB Srikandi Bandar 

Lampung 

 

D. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang dihasilkan melalui 

model pembelajaran return berpasangan terhadap hasil pukulan dropshoot 

dan pukulan lob pada atlet  

2. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh model return berpasangan 

terhadap hasil pukulan dropshoot dan pukulan lob. 

 

E. Manfaat Penelitian  

 

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi Peneliti 

Berguna bagi peneliti dalam merencanakan program latihan yang tepat 

bagi atlet untuk meningkatkan keterampilan bermain bulutangkis. 

2. Bagi atlet bulutangkis 

Sebagai bahan latihan dan acuan dalam melatih pukulan dropshoot dan 

pukulan lob bulutangkis. 

3. Bagi pelatih 

Sebagai bahan acuan dalam mengelola program latihan untuk 

meningkatkan kemampuan dasar pukulan dropshoot dan lob. 
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4. Bagi program Studi Penjaskes Sebagai salah satu bahan acuan dalam 

pengkajian dan analisis ilmu biomekanik untuk diaplikasikan dalam 

praktik pembelajaran maupun kepelatihan olahraga prestasi, khususnya 

bulutangkis baik di club. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Tempat penelitian dilaksanakan di Gedung Sumpah Pemuda Bandar 

Lampung dan gedung Dhekafin Bandar Lampung. 

2. Objek penelitian yang diamati adalah efektivitas model return 

berpasangan terhadap hasil pukulan dropshoot dan pukulan lob di PB 

Srikandi Bandar Lampung, dan 

3. Subjek yang diamati adalah atlet PB Srikandi Bandar Lampung. 

 

G. Penjelasan Judul 

 

1. Pengertian efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2005:352)  ialah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

berupa kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai dengan prinsip 

semakin besar persentase target yang dicapai maka semakin tinggi 

efektivitasnya. 

2. Pengertian dropshoot menurut Tony Grice (2007:71) ialah pengembalian 

atau pukulan yang melintasi net dan jatuh ke arah lantai dipukul secara 

underhand atau overhead dari dekat atau belakang lapangan (pukulan 

drop). 
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3. Pengertian Lob Pukulan lob adalah bola overhead (di atas) yang dipukul 

di bagian belakang (samping telinga sebelah kiri). PB PBSI (2003:29). 

4. Pengertian return menurut Tony Grice (2007: 98) ialah setiap metode 

pukulan untuk mengembalikan bola melintasi net kembali kearah lawan 

(Pengembalian). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


