
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermatabat, dan merupakan salah satu tujuan 

pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, berbagai hal yang menunjang sistem 

pendidikan perlu dikembangkan sebaik mungkin. Seperti yang tertuang pada UU 

RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Melalui pendidikan pula berbagai aspek kehidupan 

yang menunjang pembentukan manusia seutuhnya, dikembangkan melalui proses 

belajar dan pembelajaran. Berbagai hambatan dalam proses belajar harus sejalan 

dan stabil agar kondisi belajar yang kondusif tercipta sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai serta dapat mencapai hasil yang maksimal. 

 

Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur 

hidup melalui aktivitas jasmani berupa gerak. Gerak sebagai aktinitas jasmani 
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adalah dasar bagi manusia untuk mengenal dunia dan dirinya secara alami dan 

berkembang searanh dengan zaman. 

 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan pada dasarnya merupakan bagian 

integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, oleh karena itu kegiatan 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan harus direncanakan secara 

sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan adalah untuk mengembangkan aspek kesehatan, 

kebugaran jasmani, keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan 

sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan 

kesehatan.  

 

Dalam hal ini sekolah memiliki peranan penting dalam hal penyampaian tujuan 

Pendidikan Jasmani tersebut, yaitu memberikan kesemptan kepada anak didik 

untuk memahami secara langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui 

kegiatan jasmani, olahraga dan kesehatan yang terpilih dan terencana secara 

sistematis. Tujuan dari pemberian pengalaman belajar adalah untuk membina 

pertumbuhan baik dari segi fisik maupun pengembangan psikis yang lebih baik, 

sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar. 

 

Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani disekolah guru harus dapat 

mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan / 

olahraga, internalisasi nilai-nilai (sportifitas, jujur, krjasama, dan lain-lain) dari 

pembiadaan pola hidup sehat.Pelaksanaanya adalah dengan menyediakan dan 

memberikan berbagai pengalaman gerak untuk membentuk fondasi gerak yang 

kokoh dan dapat mengubah gaya hidup menjadi aktif dan sehat.Gerak tersebut 



 3 

terbagi unsur gerak antara lain melibatkan unsur fisik, mental, intelektual, 

emosional, dan sosial sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan 

pengajaran.  

 

Aktivitas Jasmani Olahraga dan Kesehatan yang dilakukan disekolah dapat 

dilaksanakan di dalam dan di luar jam pelajaran yang ada pada kurikulum. Di 

dalam jam pelajaran kurikulum aktivitas jasmani untuk pembinaan olahraga 

dilakukan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, 

sedangkan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran disebut kegiatan 

ekstrakurikuler. Dalam KTSP kegiatan tersebut lazim disebut Pengembangan Diri 

(PD). 

 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar materi pelajaran yang biasa diberikan di 

luar jam pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler ini bertujuan untuk menyalurkan 

bakat dan minat yang dimiliki oleh seluruh siswa dengan maksud menjaring 

siswa-siswi yang kompeten sejak dini, sehingga dapat dilakukan secara 

berjenjang dan juga memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural, 

dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan sebagai anggota masyarakat untuk 

mengembangkan dirinya dan lingkungan masyarakat. 

 

Salah satu kegiatan yang ada dalam ekstrakurikuler di sekolah adalah cabang 

olahraga bulutangkis. Olahraga bulutangkis di Indonesia sudah dikenal sejak 

lama, sehingga olahraga ini merupakan salah satu cabang olahraga yang cukup 

populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam tujuan penyaluran bakat dan 

minat yang pada akhirnya pembinaan prestasi, pengembangan diri bulutangkis 

berupaya melatih siswa menguasai keterampilan yang menunjang dalam 
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permainan bulutangkis. Keterampilan-keterampilan itu berupa keterampilan dasar 

seperti teknik memegang raket, teknik memukul bola, dan teknik penguasaan 

kerja kaki dan lainnya. Penguasaan keterampilan bulutangkis diperlukan agar 

permainan dapat berjalan dengan baik. Untuk mempelajari keterampilan dasar 

tersebut diperlukan komponen kondisi fisik yang baik. Komponen kondisi fisik 

pada Pendidikan Jasmani meliputi kekuatan, kecepatan, kelincahan, reaksi, 

kelentukan, daya tahan, ketepatan, keseimbangan dan koordinasi. 

 

Untuk bisa terampil bermain bulutangkis, seseorang harus menguasai teknik dasar 

bermain bulutangkis. Salah satu teknik yang harus dapat dikuasai adalah teknik 

memukul, PBSI (2003) membagi pukulan bulutangkis dalam beberapa jenis 

pukulan yaitu : 1) Underhand, 2) Overhead, 3) Round The Head Clear, 4) Smash, 

5) Dropshot, 6) Netting, 7) Return Smash, 8) Backhand Overhead, dan 9) Drive.  

 

Dalam permaian bulutangkis pukulan merupakan salah satu teknik yang banyak 

digunakan untuk mematikan permainan lawan khususnya smash. Menurut PBSI 

(2003:30) smash yaitu pukulan overhead (atas) yang diarahkan kebawah dan 

dilakukan dengan penuh tenaga. Pukulan smash adalah bentuk pukulan keras yang 

sering digunakan dalam permainan bulutangkis. Karakteristik pukulan ini adalah 

keras, laju jalan cock cepat menuju lantai lapangan, sehingga pukulan ini 

membutuhkan aspek kekuatan otot tungkai, bahu, lengan, dan fleksibilitas 

pergelangan tangan serta koordinasi gerak tubuh yang harmonis. Dalam 

prakteknya pukulan smash dapat dilakukan dalam sikap diam, berdiri, atau sambil 

loncat (king smash / smash jump). King smash / Jump smash merupakan pukulan 

Overhead (atas) yang diarahkan kebawah dengan menggunakan lompatan, pada 
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dasarnya pukulan king smash hanyalah istilah yang diberikan para pengamat 

bulutangkis terhadap liem swie king dikarenakan atas kemampuanya dalam 

melakukan pukulan smash dengan lompatan. Bahkan dalam penggunaanya jump 

smash merupakan salah satu teknik untuk kita dapat mencuri poin dari lawan. 

Selain itu melalui teknik smash kita mampu mengukur sejauh mana kita terampil 

memainkan permainan bulutangkis. 

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada siswa ekstrakurikuler bulutangkis di 

SMPN 1 Kalirejo, peneliti melihat masih kurangnya pemahaman siswa mengenai 

permainan bulutangkis, belum terkuasainya teknik smash dengan baik, kurangnya 

pemahaman guru untuk mengembangkan faktor apa saja yang dapat mendukung 

terciptanya hasil belajar yang maksimal, karena pukulan ini paling banyak 

memerlukan tenaga. Selain itu untuk menghasilkan pukulan smash yang bermutu 

dipengaruhi fisik. tuntutan kondisi fisik cabang olahraga bulutangkis pada 

kemampuan jump smash membutuhkan kekuatan otot tungkai, bahu, lengan, dan 

fleksibilitas pergelangan tangan serta koordinasi gerak tubuh yang harmonis. 

Kurangnya kekuatan otot tungkai, bahu, lengan, dan fleksibilitas pergelangan 

tangan serta koordinasi gerak tubuh siswa menyebabkan pukulan terutama saat 

melakukan smash menjadi tidak kuat, cepat dan terarah. Hal ini terlihat dari 

penguasaan teknik, taktik dan bermain bulutangkis yang masih rendah khususnya 

dalam melakukan smash. Dalam melakukan smash, pukulan shuttlecock tidak 

terarah, smash tidak tajam, bahkan terkadang shuttlecock tidak melewati net.  

Berdasarkan latar belakang tersebut dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah 

pengaruh model circuit training terhadap keterampilan jump smash pada 

permainan bulutangkis. 
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Dalam pengertiannya Model ialah suatu bentuk tiruan dari aslinya dengan tujuan 

memperoleh sesuatu yang ideal dengan memperhatikan faktor potensi, fisiologis, 

fasilitas, dan lingkungan sosial. Sedangkan Sirkuit latihan ialah Suatu program 

latihan yang diciptakan oleh Morgan dan Adamson (1959) menciptakan metode 

kesegaran jasmani dan latihan yang terbukti berhasil dalam beberapa masa. 

Latihan sirkuit bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki kesegaran 

jasmani yang berkaitan dengan kekuatan, kecepatan dan, daya tahan.  

 

Karena itu bentuk-bentuk latihan dalam latihan sirkuit biasanya merupakan 

kombinasi dari semua unsur fisik dan biasanya jarak tiap stasiun 15 detik sampai 3 

menit, tujuannya ialah untuk menjaga agar otot tidak kelelahan. Bompa (1994) 

menyarankan bahwa dalam mengembangkan program latihan sirkuit harus 

memperhatikan karakteristik berikut ini: Sirkuit pendek terdiri dari 6 latihan, 

normal terdiri 9 latihan dan panjang terdiri 12 latihan. Total lama latihan antara 10-

30 menit, biasanya dilakukan tiga putaran. 

 

Dilihat dari pernyataan diatas diharapkan dengan menggunakan model sirkuit 

training, siswa memperbaiki kondisi fisiknya. Sedang dampak yang diharapkan 

setelah latihan berlangsung sesuai dengan program latihan, siswa dapat menguasai 

keterampilan jump smash dalam permainan bulutangkis secara optimal. 

Sedangkan sebagian besar kemampuan jump smash siswa ekstrakurikuler SMP N 

1 Kalirejo masih kurang baik, berdasarkan perumusan permasalhan diatas maka 

perlu dikaji dengan kajian ilmiah yaitu penelitian. Oleh karena itu untuk mengatasi 

masalah-masalah tersebut para siswa harus berlatih secara baik dan teratur dengan 

bentuk latihan yang tepat. Model circuit training merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 
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kemampuan jump smash dalam permainan bulutangkis. Berdasarkan latar belakang 

masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Latihan Circuit Training  terhadap Kemampuan Jump Smash Pada 

Siswa Ekstrakurikuler Bulutangkis SMP Negeri 01 kalirejo Tahun Pelajaran 

2009/2010”. 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka 

permasalahan yang timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Perlu ditingkatkanya penguasaan teknik jump smash pada siswa ekstrakurikuler 

bulutangkis di SMP Negeri 1 Kalirejo. 

2. Belum baiknya kemampuan jump smash pada siswa ekstrakurikuler bulutangkis di 

SMP Negeri 1 Kalirejo. 

3. Masih kurangnya kekuatan otot lengan siswa ekstrakurikuler bulutangkis di 

SMP Negeri 1 Kalirejo. 

4. Masih kurangnya kondisi fisik guna menguasai teknik smash yang baik dan 

benar pada siswa ekstrakurikuler bulutangkis di SMP Negeri 1 Kalirejo. 

5. Masih kurangnya kekuatan otot tungkai, siswa ekstrakurikuler bulutangkis di 

SMP Negeri 1 Kalirejo. 

6. Masih kurangnya kekuatan otot lengan dan bahu, siswa ekstrakurikuler 

bulutangkis di SMP Negeri 1 Kalirejo. 

7. Masih kurangnya fleksibilitas pergelangan tangan serta koordinasi gerak 

tubuh, siswa ekstrakurikuler bulutangkis di SMP Negeri 1 Kalirejo. 
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C.  Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan waktu dan kemampuan yang penulis miliki, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dibatasi dengan harapan penelitian ini lebih terarah dan tidak 

terlalu luas dalam pembahasannya.  

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : . 

1. Kemampuan berlatih jump smash dengan menggunakan model circuit 

training pada siswa ekstrakurikuler bulutangkis di SMP Negeri 1 Kalirejo. 

2. Latihan yang baik dan tepat untuk meningkatkan kemampuan jump smash 

pada siswa ekstrakurikuler bulutangkis di SMP Negeri 1 Kalirejo. 

3. Latihan model circuit training guna meningkatkan kemampuan jump smash 

pada siswa ekstrakurikuler bulutangkis di SMP Negeri 1 Kalirejo. 

 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, 

maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah model circuit training berpengaruh terhadap kemampuan jump 

smash pada siswa ekstrakurikuler bulutangkis SMP Negeri 01 Kalirejo 

tahun pelajaran 2009/2010? 

2. Apakah  model circuit training dapat meningkatkan kemampuan jump 

smash pada siswa ekstrakurikuler bulutangkis SMP Negeri 01 Kalirejo 

tahun pelajaran 2009/2010? 

3. Mengapa kemampuan jump smash pada siswa ekstrakurikuler bulutangkis 

di SMP Negeri 1 Kalirejo masih rendah? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui pengaruh model circuit training terhadap kemampuan 

jump smash dalam permainan bulutangkis pada siswa ekstrakurikuler 

bulutangkis  SMP Negeri 01 Kalirejo tahun pelajaran 2009/2010. 

2. Untuk mengetahui kemampuan jump smash pada siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler bulutangkis SMP Negeri 01 Kalirejo tahun pelajaran 

2009/2010. 

3. Untuk mengetahui data, fakta dan informasi mengenai model circuit 

training terhadap kemampuan jump smash. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Dengan penelitian ini penulis berharap antara lain : 

1. Sebagai tambahan pengetahuan bagi guru Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan mengenai bentuk latihan yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan penguasaan kemampuan jump smash yaitu dengan model 

circuit training bagi anak didiknya. 

2. Sebagai tambahan informasi bagi siswa ekstrakurikuler bulutangkis SMP 

Negeri 01 Kalirejo Lampung Tengah tentang perlunya membina 

penguasaan kemampuan jump smash dalam permainan bulutangkis. 

3. Memberikan informasi kepada pembaca bahwa kemampuan jump smash 

dalam permainan bulutangkis dapat dilatih dengan berbagai bentuk latihan, 

salah satunya dengan model circuit training. 
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4. Bagi program studi, dalam upaya pengkajian dalam pengembangan ilmu 

Biomekanik untuk diaplikasikan dalam praktik kepelatihan olah raga 

prestasi, khususnya bulutangkis. 

 

G.  Ruang Lingkup Penelitian 

 Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Subjek penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 01 Kalirejo Lampung 

tengah. 

2. Objek yang diteliti adalah Model latihan sirkuit terhadap keterampilan 

jump smash bulutangkis. 

3. Tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 01 Kalirejo Lampung tengah. 

H. Batasan Istilah 

1. Model :  Mills (1989:4) berpendapat  model adalah bentuk reprensentasi 

akurat, sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau 

sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. 

2. Latihan : Harsono (1988:101) mengatakan bahwa latihan adalah proses 

yang sistematis dari berlatih dan bekerja yang dilakukan secara berulang-

ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihan atau 

pekerjaannya. Selanjutnya Harsono (2004:7) menambahkan bahwa latihan 

merupakan suatu proses yang amat kompleks yang melibatkan faktor 

internal dan eksternal, antara lain motivasi dan ambisi atlet, kuantitas 

kualitas latihan, volume dan intensitas latihan, pengalaman-pengalaman 

bertanding, dsb. 
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3. Sirkuit latihan : Harsono (2004:26) menyatakan secara umum circuit 

training yaitu suatu sistem yang dapat memperbaiki secara serempak fitnes 

keseluruhan dari tubuh, yaitu unsur-unsur power, daya tahan, kekuatan, 

kelincahan, kecepatan, dan lain–lain komponen fisik. Karena itu bentuk-

bentuk latihan dalam latihan sirkuit biasanya merupakan kombinasi dari 

semua unsur fisik. 

4. Jump Smash : Pada dasarnya pukulan Jump Smash sama seperti pukulan 

smash lainya pada permainan bulutangkis. Namun sesuai dengan namanya 

Jump Smash merupakan salah satu teknik pukulan dalam permainan 

bulutangkis, yang dilakukan dengan lompatan dimana pukulan ini identik 

sebagai pukulan menyerang. Pukulan Jump Smash sebenarnya hanya 

merupakan istilah yang diberikan para pngamat bulutangkis terdahulu 

terhadap kemampuan seorang liem swie king yang dapat melakukan smash 

sambil melakukan lompatan, sejak saat itu pukulan smash yang dibarengi 

dengan lompatan lebih dikenal dengan pukulan king smash. 

5. Pengaruh : Kamus besar bahasa Indonesia medefinisikan pengaruh adalah 

Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. 

.  

  




