
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani dan kesehatan pada dasarnya merupakan bagian integral 

dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan 

aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas 

emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani 

dan olahraga. (Kurikulum Penjas 2004) 

Pendidikan jasmani mengandung dua pengertian yaitu pendidikan untuk jasmani dan 

pendidikan melalui aktivitas jasmani. Pendidikan untuk jasmani mengandung 

pengertian bahwa jasmani merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan dengan 

mengabaikan aspek yang lain, sedangkan pendidikan melalui aktivitas jasmani 

mengandung pengertian bahwa tujuan pendidikan dapat dicapai melalui aktivitas 

jasmani. Tujuan pendidikan ini umumnya menyangkut aspek kognitif,  afektif dan 

psikomotor. Ketiga aspek tersebut dapat dibentuk melalui aktivitas jasmani yang 

berupa gerak jasmani atau olahraga.Aktivitas jasmani tersebut harus dikelola secara 

sistematis, dipilih sesuai karakteristik peserta didik, tingkat kematangan, kemampuan, 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sehingga mampu meningkatkan aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor. (Sudirman Husein : 2008 dalam Semilokakarya Penjas-

Olahraga Unila) 
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Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang 

didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan 

motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan 

kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, baik jasmani, psikomotor, 

kognitif dan afektif setiap siswa. Pengalaman yang disajikan akan membantu 

siswa untuk memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara 

melakukan gerakan secara aman, efisien dan efektif. (Kurikulum Penjas, 2004) 

 

B.  Perkembangan Keterampilan Motorik 

Keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerakan secara 

efisien dan efektif. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas 

koordinasi dan kontrol atas bagian-bagian yang telibat dalam gerakan. 

Semakin komplek pola gerak yang harus dilakukan semakin komplek pula 

koordinasi dan kontrol tubuh yang harus dilakukan, dan ini berarti makin sulit 

juga untuk dilakukan. 

 

Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar yaitu dengan cara 

memahami gerakan dan melakukan gerakan berulang-ulang yang disertai dengan 

kesadaran fikir akan benar atau tidaknya gerakan yang dilakukan. 

 

Belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muscular 

dan di ekspresikan dalam gerak tubuh. Yang dipelajari di dalam belajar gerak 

adalah pola-pola gerak mempelajari gerakan olahraga, seorang atlet berusaha 
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untuk mengerti gerakan yang dipelajari kemudian apa yang dimengerti itu 

dikomandokan kepada otot-otot tubuh untuk mewujudkan dalam gerakan 

tubuh secara keseluruhan atau hanya sebagian sesuai dengan pola gerakan 

yang dipelajari. 

 

Suatu proses belajar keterampilan gerak berlangsung dalam suatu rangkaian  

kejadian dari waktu ke waktu dan dalam prosesnya melibatkan sistem syaraf, 

otak dan ingatan. Tugas utama dari proses pembelajaran motorik adalah 

menerima dan menginterpretasikan informasi tentang gerakan-gerakan yang 

akan dipelajari kemudian mengolah dan menyusun informasi-informasi tersebut 

sedemikian rupa sehingga memungkinkan realisasi gerakan secara optimal 

dalam bentuk keterampilan. Menurut Lutan (1988) jadi belajar motorik dapat 

menghasilkan perubahan yang relatif  permanen, yaitu perubahan yang dapat 

bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama. 

 

Dalam proses untuk menyempurnakan suatu keterampilan motorik menurut 

Fitts (1964) : Fitts dan Dosner (1967) dalam Lutan (1988) berlangsung dalam 

tiga tahapan yaitu : a) Tahap Kognitif, b) Tahap Fiksasi, dan c) Tahap Otomatis.  

a. Tahap Kognitif 

Merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan motorik.  

Dalam  tahap ini peserta didik harus memahami mengenai hakikat kegiatan 

yang akan dilakukan. Peserta didik harus memeperoleh gambaran yang jelas 

baik secara verbal maupun visual mengenai tugas gerakan atau model teknik 

yang kan dipelajari agar dapat membuat rencana pelaksanaan yang tepat. 
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b. Tahap Fiksasi 

Pada tahap ini pengembangan keterampilan dilakukan peserta didik melalui 

tahap praktek secara teratur agar perubahan perilaku gerak menjadi permanen. 

Selama latihan peserta didik membutuhkan semangat dan umpan balik untuk 

mengetahui apa yang dilakukan itu benar atau salah. Lebih penting lagi 

peserta didik dapat mengkoreksi kesalahan. Pola gerakan sudah sampai pada 

taraf merangkaikan urutan-urutan gerakan yang didapatkan secara keseluruhan 

dan harus dilakukan secara berulang-ulang sehingga penguasaan terhadap 

gerakan akan semakin meningkat. 

 

c. Tahap Otomatis 

Setelah peserta didik melakukan latihan dalam jangka waktu yang relatif 

lama, maka akan memasuki tahap otomatis. Secara fisiologis hal ini dapat 

diartikan bahwa pada diri anak telah terjadi suatu kondisi reflek bersyarat, 

yaitu terjadinya pengerahan  tenaga mendekati pola gerak reflek yang sangat 

efisien dan hanya akan melibatkan unsur motor unit yang benar-benar diperlukan 

untuk gerakan yang diinginkan. Pada tahap ini kontrol terhadap gerakan 

semakin tepat dan penampilan semakin konsisten dan cermat. 

 

Penampilan gerak yang konsisten dan cermat pada tahap otomatis dapat 

dilihat dari ciri-ciri khusus sebagai berikut: 

1) Antisipasi gerakan mengarah pada kemampuan otomatis dan irama gerakan 

terlihat nyata. 

2) Penampilan gerakan dapat dilakukan diberbagai situasi dan kondisi yang 

berubah-ubah tanpa menghilangkan kelancaran dan kemulusan gerakan. 
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3) Proses dan hasil gerakan diperlihatkan dalam penampilan yang konstan. 

Gerak keterampilan adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu 

yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagian atau seluruh tubuh yang 

bisa dilakukan melalui proses belajar. 

 

C.  Karakteristik Siswa SMP 

Selama di jenjang sekolah menengah pertama (SMP), seluruh aspek perkembangan 

manusia yaitu psikomotor, kognitif, dan efektif mengalami perubahan yang 

luar biasa. Siswa SMP mengalami masa remaja, satu periode perkembangan 

sebagai transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa remaja dan 

perubahan yang menyertainya merupakan fenomena yang harus dihadapi oleh 

guru. 

a. Perkembangan Aspek Psikomotorik 

Wuest dan Lombardo (Abdoelah dkk. 1994) menyatakan bahwa perkembangan 

aspek  psikomotor seusia siswa SMP ditandai dengan perubahan jasmani dan 

fisiologis secara luar biasa. Salah satu perubahan luar biasa tersebut adalah 

pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. 

b. Perkembangan Aspek Kognitif 

Wuest dan Lombardo (Abdoelah dkk. 1994) menyatakan perkembangan 

kognitif pada siswa SMP meliputi peningkatan fungsi intelektual, kapasitas 

memori dan bahasa, dan pemikiran konseptual. Siswa mengalami peningkatan  

kemampuan mengekspresikan diri.  
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c. Perkembangan Aspek Afektif 

Wuest dan Lombardo (Abdoelah dkk. 1994) menyatakan perkembangan afektif 

siswa SMP mencakup proses belajar perilaku. Pihak yang berpengaruh dalam 

proses sosialisasi remaja adalah keluarga, sekolah dan teman sebaya. Dari 

ketiganya pihak yang sangat berpengaruh adalah teman sebaya. 

 

D. Ekstrakurikuler 

Proses belajar tidak harus dilakukan didalam kelas untuk mengembangkan minat 

dan bakat siswa salah satunya dengan menyalurkan minat dan bakat ke dalan 

kegiatan ekstrakurikuler. Mulyasa (2008:101) menyatakan bahwa kegiatan ektrakurikuler 

merupakan bagian integral dari pendidikan itu sendiri. Kegiatan-kegiatan yang 

akan dilaksanakan pada ekstrakurikuler dipilih dan dikembangkan dengan 

menyesuaikan karakteristik peserta didik dan kondisi sekolah masing-masing. 

Ekstrakurikuler bertujuan untuk menyalurkan bakat, minat dan potensi peserta 

didik dengan maksud menjaring siswa-siswa yang kompeten sejak dini, sehingga 

dapat dilakukan pembinaan lebih awal dan yang dilakukan secara berjenjang 

dan juga memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural dan keterampilan yang 

dapat dimanfaatkan sebagai anggota masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan 

membangun masyarakat.  

 

Kemudian Depdikbud (1977:27) lebih terperinci menyatakan bahwa ekstrakurikuler 

olahraga ialah suatu kegiatan olahraga yang dilaksanakan diluar jam pelajaran 

resmi dengan tujuan untuk menyalurkan prestasi anak didik dalam cabang olahraga 

tertentu yang dikelola sekolah, dalam hal ini kegiatan yang tidak diatur dalam 
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kurikulum atau buku petunjuk pelaksanaan penyusun kalender pendidikan. Adapun 

tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler menurut Suprapro (1990 : 9) adalah sebagai 

berikut : 

1) Kegiatan ekskul harus dapat meningkatkan pengetahuan siswa yang  beraspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor 

2) Mengembangkan bakat serta minat siswa dalam upaya membina pribadi 

menuju manusia seutuhnya yang positif 

3) Mengetahui, mengenal serta mengadakan hubungan antara siswa dengan yang 

lainya dan lingkup dari kegiatan yang dapat mendukung kegiatan intra dan 

kokurikuler. 

 

 

E.  Ukuran Lapangan dan Perlengkapan  Bulutangkis 

1. Lapangan 

Ukuran lapangan bulutagkis yang sesuai dengan peraturan atau ketentuan 

internasional badminton federation (IBF) adalah sebagai berikut : 

1. Ukuran lapangan  

a. Panjang : 13,40 m untuk partai ganda dan tunggal 

b. Lebar : 6,10 m untuk partai ganda dan 5,18 m untuk partai tunggal 

c. Semua garis batas lapangan bulu tangkis, dibuat dengan ketebalan/lebar 

3,8 cm (1,5 inci). Garis lapangan dapat digambar dengan cat ataupun 

dibuat dengan menempelkan pita di atas lantai. 

2. Daerah bebas penonton  

a. Untuk IBF minimal : 1,25 m 

b. Untuk PBSI : 3,00 m 

3. Tinggi net 

a. Ketinggian net di bagian tengah : 1,524 m  

b. Ketinggian net di dekat tiang net atau pinggir : 1,550 m 
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4. Tiang net (post) 

Tiang net (post) berada tepat di atas garis samping. Jaring yang melintang 

di tengah lapangan, yang membatasi kedua sisi lapangan, terbuat dari 

bahan katun atau nilon. Tinggi jaring yaitu 155 cm (5 kaki 1 inci) di tiang 

dan 152 cm (5 kaki) di tengah lapangan) 

5. Ruang dan lampu 

Ruangan yang baik adalah ruangan dengan pentilasi dan pengaturan 

cahaya yang benar, yaitu tidak ada angin yang secara langsung masuk ke 

lapangan atau sinar-sinar matahari dan lampu yang menyilaukan. Tinggi 

ruangan minimal 8m (IBF), sedangkan tinggi ideal adalah 12m. 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Gambar 1. Lapangan Bulutangkis 

 

2.  Shuttlecock 

Kok terdiri dari kepala dan bili kepala, kok terbuat dari gabus berbentuk 

setengah bulatan dan dilapisi dengan kulit tipis adan kuat. Pada bagian 
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gabus yang rata ditancapkan 14 hingga 16 helai bulu unggas yang 

berdiri melingkar sepanjang pinggir gabus. Garis tengah atau diameter 

gabus adalah 25 – 28 mm. diameter ujung atas dari bulu adalah 54 – 56 

mm, dan harus diikat dengan benang atau bahan lain yang kuat. Tinggi 

bulu dari permukaan gabus yang rata hingga ujung atas bulu adalah 64 -

74 mm. berat keseluruhan dari kok adalah 4,8 – 5,6 gram. 

 

Dalam pertandingan-pertandingan resmi, baik bersekala nasional maupun 

internasional, pemilihan berat shuttle bulu angsa di dasarkan atas suhu ruang 

tempat pertandingan itu diselenggarakan. Untuk lapangan dengan suhu 

ruangan yang relative tinggi, umumnya digunakan shuttle yang beratnya 

4,7- 4,9 gram, sedangkan untuk suhu ruangan yang relative rendah, 

digunakan shuttle yang beratnya 5,2-5,4 gram. Shuttle dari bulu angsa 

ini harus disimpan dalam ruangan yang agak lembab, untuk menjaga 

supaya bulu-bulunya tidak kering yang menyebabkan mudah rusak atau 

patah. 

 

Meskipun jarang digunakan dalam pertandingan-pertandingan resmi, 

shuttle dari bahan nilon masih sering digunakan dalam latihan-latihan 

para pemain tingkat dasar. Hal ini terutama didasarkan atas kekuatan 

atau ketahanan shuttle dari bahan nilon dalam menahan pukulan atau 

benturan dengan tali raket. Di Indonesia, masih ada pertandingan baik 
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tingkat daerah maupun tingkat nasional untuk para pelajar sekolah dasar 

yang menggunakan shuttle dari bahan nilon (James Pool 2007 : 13-14). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kok (Shuttlecock) 

 

3.  Raket 

Pada masa awal perkembangannya hingga tahun 1970-an, dikenal raket 

yang rangkanya terbuat dari kayu. Setelah itu, dikenal raket yang 

rangkanya terbuat dari aluminium atau logam-logam ringan lainnya. Saat 

ini, hampir semua rangka raket yang beredar di pasaran (di took-toko 

olahraga) terbuat dari bahan campuran serat karbon dan beberapa di 

antaranya campuran titanium. Pemanfaatan bahan campuran serat karbon 

atau campuran titanium sebagai rangka raket, memiliki beberapa 

keunggulan dengan bahan kayu, antara lain: 

 Bentuknya tidak mudah berubah (tidak mudah melenting), sehingga 

tidak perlu menjepitnya dengan rangka pengepres pada saat tidak 

digunakan; 
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 Lebih ringan, sehingga lebih mudah untuk diayunkan sesuai dengan 

jenis dan arah pukulan yang diinginkan pemakainya; 

 Tegangan senarnya lebih tinggi, sehingga mampu menghasilkan laju 

shuttle yang lebih kencang; 

 Relatif lebih tahan terhadap cuaca, sehingga dapat lebih awet. 

 

Raket merupakan alat pemukul yang sangat ringan dan kuat. Umumnya, 

panjang raket 65 - 67 cm beratnya 100 - 200 gram (untuk raket dari 

bahan campuran serat karbon atau titanium). Untuk tali (senar) raket, 

dewasa ini umumnya terbuat dari bahan nilon kualitas tinggi dengan 

diameter 0,65 -0,70 mm. Pilihlah raket anda berdasarkan ukuran, keseimbangan, 

macam pegangan, ayunan, dan tegangan tali yang cocok dengan anda 

(James Pool 2007 : 12-13). 

 

 

 

 

Gambar 3. Raket Bulutangkis 

 

F.   Permainan Bulutangkis 

Permainan ini berasal dari permainan kuno yang disebut dengan istilah 

shuttlecock dan battledore, yang dimainkan di dalam ruangan atau di luar 
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ruangan yang diselenggarakan dalam suatu festival tahunan. Sederhananya 

permainan ini adalah memukul sebuah bola yang berbentuk seperti peluru 

dilengkapi aksesoris berupa bulu angsa. Permainan ini biasanya dimainkan 

dengan dua orang atau beregu saling melontarkan dan menerima bola. 

Bulutangkis yang dalam istilah internasionalnya disebut dengan badminton 

itu diambil dari nama Badminton House, milik bangsawan Beaufort di 

Gloucestershire, Inggris. Tahun 1860 dalam suatu pesta, disertakan juga 

permainan yang dilengkapi dengan senar dimana permainan ini menggunakan 

net membagi area permainan menjadi dua yang dilewati oleh bola disebut 

shuttlecock atau kock. Cara memainkannya hanya dengan mempertahankan 

kock untuk tetap hidup dengan terus memukul kock di atas net selama 

mungkin. 

Dalam perkembangannya, tujuan permainan ini tidak lagi untuk kesenangan, 

namun untuk mempersulit lawan dalam mengantisipasi jatuhnya kock yang 

berada di sisi lain lapangan untuk bias mengembalikannya. Dari sinilah 

muncul cikal bakal permainan bulutangkis modern. Seiring dengan semakin 

meluas perkembangan bulutangkis, maka tercetuslah ide untuk membentuk 

organisasi atau badan bulutangkis Internasional yang menampung kegiatan-

kegiatan permainan bulutangkis dunia.  

Organisasi ini terbentuk pada tanggal 5 juli 1934 dengan nama International 

Badminton Federation (IBF). Badan bulutangkis internasional tersebut 
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menyelenggarakan kejuaraan beregu putera antar Negara yang pertama pada 

tahun 1948-1949 yang disebut Thomas Cup, sedangkan untuk kejuaraan 

beregu puteri disebut Uber cup yang pertama kali terelenggara pada tahun 

1956-1957. Selain itu pada tahun 1989 diadakan kejuaraan bulutangkis 

beregu campuran antar Negara yang dinamakan Sudirman Cup. Di Indonesia 

sendiri dibentuk induk organisasi bulu tangkis tingkat nasional, yaitu 

Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) , pada tanggal 5 mei 1951. 

Kemudian pada tahun 1953 Indonesia menjadi anggota IBF. Dengan demikian, 

Indonesia berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. 

Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok 

olahraga permainan. Permainan bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun di 

luar lapangan, di atas permukaan lapangan yang dibatasi dengan garis-garis 

dalam ukuran panjang dan lebar tertentu. Lapangan bulu tangkis dibagi 

menjadi dua bagian sama besar dan dipisahkan oleh net yang tergantung di 

tiang net yang ditanam di pinggir lapangan.  

 

Menurut Icuk Sugiarto (2004: 24) keterampilan dasar bermain bulutangkis 

dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: teknik memegang raket, teknik memukul bola 

dan teknik penguasaan kerja kaki. Sedangkan Herman Subarjah (2001: 22) membagi 

keterampilan dasar bermain bulutangkis menjadi beberapa bagian diantaranya: 

cara memegang raket, sikap berdiri, gerakan kaki, dan pukulan. 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keterampilan/ teknik bermain bulutangkis dibagi menjadi beberapa bagian 

yaitu: 

a)  Pegangan Raket dan Servis 

James Poole (2002:12) menyatakan bahwa ada 3 cara untuk memegang 

raket dalam permainan bulutangkis: 1) forehand, 2) backhand, 3) frying 

pan. Sedangkan menurut Yanto Kusyanto (1994:103) pegangan dalam 

permainan bulutangkis dibagi 4 yaitu: 1) pegangan cara Inggris, 2) pegangan 

jabat tangan, 3) pegangan backhand, 4) pegangan geblek kasur atau panci 

goreng. 

 

PBSI (2003:20) membagi 3 jenis servis yaitu servis pendek, servis tinggi, 

dan flick atau servis setengah tinggi. Namun biasanya servis digabungkan 

ke dalam jenis atau bentuk servis forehand dan backhand. Masing– 

masing pelaksanaannya sesuai dengan situasi permainan di lapangan. 

 

b)  Sikap Berdiri 

Sikap dan posisi berdiri di lapangan harus sedemikian rupa sehingga 

dengan sikap yang bagus dan sempurna itu akan memudahkan pergerakan 

dalam langkah untuk menjangkau seluruh permukaan lapangan. Herman 

Subarjah (2000:28) menyatakan bahwa sikap berdiri pada dasarnya dapat 

dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: sikap berdiri pada saat servis,sikap 

pada saat menerima servis, dan sikap pada saat permainan sedang berlangsung. 
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c)  Gerakan Kaki  

Pada hakekatnya, langkah kaki merupakan modal pokok untuk dapat 

memukul bola dengan tepat. Langkah kaki yang ringan dan luwes akan 

memudahkan seseorang bergerak ke tempat bola datang dan bersiap untuk 

memukul.Maka, keterampilan serta kekuatan tapak kaki sangat diperlukan. 

Yanto Kusyanto (1994:102) membagi langkah-langkah menjadi 3 yaitu: 

1) Langkah berurutan, baik untuk langkah ke depan, ke samping ataupun  

ke belakang. Kaki kanan dan kiri bergerak berurutan atau berdampingan 

2) Langkah bergantian atau bersilang (seperti berlari), kaki kanan dan kiri 

bergantian melangkah 

3) Langkah lebar dengan loncatan, satu atau dua langkah kecil dan diakhiri 

dengan langkah lebar dengan jalan meloncat 

 

Yang harus diingat bahwa semua langkah tersebut selalu diakhiri dengan 

kaki kanan di belakang pada waktu mengambil bola-bola di belakang, serta kaki 

kanan di depan pada waktu mengambil bola-bola di depan. Kecuali untuk 

pengembalian overhead-backhand di belakang, maka kaki kanan di depan 

sejurusan dengan arah badan menuju bola. 

 

d)  Pukulan  

PBSI (2003:10) membagi pukulan bulutangkis dalam beberapa jenis 

pukulan. Adapun jenis pukulan tersebut yaitu: 

1) Underhand  

Jenis pukulan ini dominan digunakan dalam permainan bulutangkis, 

fungsi dari pukulan ini di antaranya untuk mengembalikan pukulan 

pendek atau permainan net lawan kemudian sebagai cara bertahan akibat 
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pukulan serang lawan. Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan dengan 

teknik pukulan forehand dan backhand. Ada 2 jenis pukulan underhand: 

a) clear underhand, pukulan atau dorongan yang diarahkan tinggi ke 

belakang, b) flick underhand, pukulan atau dorongan mendatar ke arah 

belakang. 

2) Overhead  Clear/ Lob 

Pukulan overhead lob adalah pukulan yang dilakukan dari atas kepala, 

posisinya biasanya dari belakang lapangan dan diarahakan ke atas pada 

bagian belakang lapangan. Ada 2 jenis pukulan overhead lob: a) deep 

lob/ clear, bolanya tinggi ke belakang, b) attacking lob/ clear, bolanya 

tidak terlalu tinggi. 

3) Round The Head Clear  

Yaitu bola overhead yang di pukul di bagian belakang kepala (samping 

telinga sebelah kiri). Dibanding dengan overhead yang biasa, pukulan di 

belakang kepala ini relatif lebih sulit. Karena untuk bisa melakukan 

pukulan ini diperlukan ekstra kekuatan kaki, kelenturan, footwork yang 

baik, dan koordinasi. Biasanya pukulan ini dilakukan secara terpaksa 

karena untuk melakukannya harus dengan pukulan backhand.   

4) Smash  

Yaitu pukulan overhead atas yang di arahkan ke bawah dan dilakukan 

dengan penuh tenaga. Pukulan ini identik dengan pukulan menyerang, 

karena itu tujuan utamanya untuk mematikan lawan. Dalam prakteknya 
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pukulan smash dapat dilakukan dalam sikap diam, berdiri atau dengan 

loncat yang sering dikenal dengan istilah king smash. Karakteristik 

pukulan ini adalah keras, laju jalannya 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. 

5) Dropshot  

Adalah pukulan yang dilakukan seperti smash. Perbedaannya pada posisi 

raket saat perkenaan dengan cock. Bola dipukul dengan dorongan dan 

sentuhan yang halus. Dropshot yang baik adalah apabila jatuhnya cock 

dekat dengan net dan tidak melewati garis ganda. Karakteristik pukulan 

ini yaitu cock senantiasa jatuh dekat jaring di daerah lapangan lawan. 

Oleh karena itu harus mampu melakukan pukulan yang sempurna 

dengan berbagai sikap dan posisi badan dari sudut-sudut lapangan 

permainan. Faktor pegangan raket, gerak kaki yang cepat, posisi badan  

dan proses perpindahan berat badan yang harmonis pada saat memukul 

merupakan faktor penentu keberhasilan pukulan ini. 

6) Netting  

Pukulan yang dilakukan dekat net, di arahkan sedekat mungkin ke net, 

dipukul dengan sentuhan tenaga halus sekali. Pukulan netting yang baik 

yaitu apabila bolanya dipukul halus dan melintir tipis dekat sekali 

dengan net. Karakteristik teknik dasar ini adalah cock senantiasa jatuh 
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bergulir sedekat mungkin dengan jaring/ net di daerah lapangan lawan. 

Koordinasi gerak kaki, lengan, keseimbangan tubuh, posisi raket dan 

cock saat perkenaan, serta daya konsentrasi adalah faktor-faktor penting 

yang mempengaruhi keberhasilan pukulan ini. 

7) Return Smash 

Yaitu pukulan yang lebih identik dengan pola pertahanan. Namun 

demikian pengembalian smash yang baik bisa menjadi serangan balik. 

Selain itu return smash bermanfaat sebagai pukulan yang berguna untuk 

mengatur alur serangan lawan pada saat menyerang. 

Jenis-jenis pengembalian smash di antaranya: 

(a) Pengembalian pendek, yaitu pengembalian dimana bolanya jatuh 

dekat net 

(b) Pengembalian drive, lebih banyak dilakukan pada permainan ganda 

(c) Pengembalian panjang, pengembalian ke arah belakang lagi. 

8) Backhand Overhead 

Pukulan ini bisa dikategorikan paling sulit terutama bagi pemain pemula. 

Karena secara biomekanik teknik pukulan ini selain menuntut koordinasi 

anggota badan yang sempurna, juga penguasaan grip dan timing yang 

tepat. 

9) Drive  

Adalah pukulan cepat dan mendatar banyak digunakan dalam permainan 

ganda. Tujuannya untuk menghindari lawan menyerang atau sebaliknya 
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memaksa lawan mengangkat bola dan berada pada posisi bertahan. 

Pukulan ini menuntut keterampilan grip, reflek yang cepat, dan kekuatan 

pergelangan tangan. 

 

G.   Smash 

Smash merupakan salah satu teknik pukulan dalam permainan bulutangkis, 

dimana pukulan ini identik sebagai pukulan menyerang. Karena itu tujuan 

utamanya adalah untuk mematikan lawan. Menurut PBSI (2003:30) smash yaitu 

pukulan overhead yang diarahkan ke bawah dan dilakukan dengan penuh tenaga. 

Pukulan smash adalah bentuk pukulan keras yang sering digunakan dalam 

permainan bulutangkis. Karakteristik pukulan ini adalah; keras, laju jalannya 

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.  

 

Muhajir (2007: 25) menyatakan bahwa pukulan smash dapat berbentuk pukulan 

smash penuh, pukulan smash potong, pukulan smash backhand, pukulan smash 

melingkar di atas kepala, dan pukulan cambukan/ flick smash. Dalam smash 

aspek fisik yang menunjang diantaranya adalah strength, power, kelenturan, 

kelincahan, kecepatan, dan koordinasi (PBSI, 2003:30). 

 

Harsono (2004:13) mendefinisikan aspek fisik dalam smash di atas sebagai 

berikut: 

”1) strength yaitu kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap    

suatu tahanan, 2) power adalah hasil dari kekuatan dan kecepatan atau 
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kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang 

amat singkat, 3) kelenturan yaitu kemampuan untuk bergerak dalam ruang gerak 

sendi, 4) kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh 

dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak, tanpa kehilangan 

keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya, 5) kecepatan ialah 

kemampuan untuk melakukan gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam 

waktu yang singkat atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu 

yang cepat, 6) koordinasi ialah kemampuan tubuh untuk bergerak secara baik 

dan sistematis”. 

 

 

Dilihat dari aspek fisik yang menunjang maka latihan sirkuit sangat mendukung 

terbentuknya aspek fisik tersebut dikarenakan dalam latihan ini penggunaan alat 

bantu/ beban banyak digunakan yang dapat menunjang kecepatan, kelincahan 

serta koordinasi gerak yang baik. 

 

H.   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. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan perkembangan permainan 

bulutangkis sekarang ini pukulan jump smash merupakan pukulan yang sangat 

diandalkan oleh setiap pemain bulutangkis, dikarenakan pukulan sambil melakukan 

lompatan ini sangat efektif untuk dapat mencuri point dari lawan. 
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Karena itu tujuan utamanya adalah untuk mematikan lawan. 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 Jump Smash dilakukan dalam posisi sambil loncat 

(king smash ) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Gambar 4. Gerakan Pukulan Jump Smash. 

   

 

I.   Model Latihan  

Di dalam suatu penampilan olahraga diperlukan persiapan-persiapan dan usaha yang 

dijabarkan dalam bentuk model dan latihan. Keterampilan gerak dipengaruhi oleh 
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tiga faktor yaitu : tingkat kesiapan, hakikat keterampilan dan model pengajaran atau 

melatih. 

 

Mills (1989:4) berpendapat  model adalah bentuk reprensentasi akurat, sebagai 

proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba 

bertindak berdasarkan model itu. 

 

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan 

teori psikologi pendidikan dan belajar, yang dirancang berdasarkan proses 

analisis yang diarahkan pada implementasi kurikulum dan implikasinya pada 

tingkat operasional di depan kelas. Jadi model mengajar dapat diartikan sebagai 

suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur 

materi peserta didik, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dalam 

setting pengajaran atau setting lainnya. 

 

Menurut Woeryanto (1991:10) latihan adalah suatu proses yang sistematis dan 

menganut prinsip-prinsip latihan tertentu sehingga organisme dan mekanisme 

neuropsikologis atlet akan menjadi bertambah baik. 

 

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 
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motivasi dan ambisi atlet, kuantitas kualitas latihan, volume dan intensitas 

latihan, pengalaman-pengalaman bertanding, dsb. 

 

Menurut Suharno (1993: 5) latihan adalah suatu proses penyempurnaan atlet 

secara sadar untuk mencapai mutu prestasi maksimal dengan diberi beban-beban 

fisik, teknik, taktik, dan mental secara teratur, terarah, meningkat, bertahap, dan 

berulang-ulang waktunya. Berdasarkan pengertian latihan di atas dapat dirumuskan : 

1. Latihan secara sistematis maksudnya dilaksanakan secara teratur, berencana, 

menurut jadwal, menurut pola dan sistem tertentu, metodis, berkesinambungan 

dari yang sederhana ke yang lebih kompleks, 

2. Berulang-ulang maksudnya gerakan yang dipelajari harus dilatih secara 

berulang kali agar gerakan yang semula sukar dilakukan dan kordinasi 

gerakan masih kaku menjadi semakin mudah, otomatis dan reflektif 

pelaksanaannya. Demikian pola agar pola serta koordinasi gerak menjadi 

semakin halus sehingga menghemat energi. 

3. Beban kian hari kian bertambah maksudnya secara berkala beban latihan 

harus ditingkatkan manakala sudah tiba saatnya untuk ditingkatkan. Kalau beban 

latihan tidak pernah ditambah kemampuan pun tidak akan meningkat. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka latihan merupakan faktor yang penting dalam 

proses latihan guna mencapai prestasi yang optimal, hal ini disebabkan karena 

meningkatnya kondisi fisik akan memberikan pengaruh pada daya latihannya 

itu sendiri. 
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Tujuan dari latihan adalah untuk meningkatkan volume oksigen di dalam 

paru-paru (kapasitas total) untuk dimanfaatkan dalam menstimulir kerja 

jantung dan paru-paru sehingga dapat bekerja lebih efisien. Makin banyak 

oksigen dalam tubuh makin tinggi pula daya atau kemampuan kerja alat-alat  

tubuh. Untuk mencapai tujuan tersebut aspek yang perlu dilatih yaitu 1) teknik 

(skill, keterampilan), 2) taktik, 3) kondisi fisik, 4) kondisi faaliah tubuh 

(conditionong), 5) aspek psikologis. (Harsono, 2004:7). 

 

Manfaat dari latihan adalah dapat meningkatkan kesegaran jasmani dengan 

baik dan siap melanjutkan untuk melaksanakan program latihan yang berat. 

Harsono mengatakan agar prestasi dapat meningkat, latihan harus berpedoman 

pada teori prinsip latihan yang benar dan  yang mudah diterima secara 

universal. Salah satu prinsip latihan yang paling penting untuk dijadikan 

pedoman untuk meningkatkan performa dan prestasi adalah model latihan. 

 

Proses pembelajaran  terdapat beberapa fase yaitu kognitif: dimana orang 

mulai mengetahui tentang macam-macam keterampilan, fase latihan: dimana 

orang berlatih untuk mendarahdagingkan keterampilan itu dan fase otomatis 

dimana seluruh rangkaian gerak-gerak telah langsung secara lancar dilakukan. 

Sebagai dasar atau landasan prinsip-prinsip latihan adalah proses adaptasi 

manusia terhadap lingkungan. Manusia memiliki daya adaptasi istimewa terhadap 

lingkungannya. Adapun prinsip-prinsip latihan itu adalah sebagai berikut :  
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a). kontinuitas, b). prinsip stress, c). prinsip individual, d). prinsip interval,    

e). prinsip spesialisasi, f). prinsip ulangan, g). prinsip nutrisium, h). prinsip 

latihan ektensif dan intensif, i). prinsip penyempurnaan menyeluruh. 

 

J.   Latihan  

a. Pengertian Latihan 

Menuurut Pete dkk yang diterjemahkan Dwijowinoto (1993 : 317) Latihan 

dapat didefinisikan sebagai peran serta yang sistematis dalam latihan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fungsional fisik dan daya tahan 

latihan. 

 

Harsono (2004:7) training adalah suatu proses yang sangat kompleks yang 

melibatkan variabel-variabel internal dan eksternal, antara lain motivasi 

dan ambisi atlet, kuantitas dan kualitas latihan, volume dan intensitas 

latihan, pengalaman bertanding, dll. 

 

b. Tujuan Latihan 

Harsono (2004:40) menyatakan secara umum tujuan latihan yaitu untuk 

mengembangkan kondisi fisik, meningkatkan kemampuan komponen-

komponen biomotorik khusus yang diperlukan cabang olahraga, menanamkan 

karakteristik psikologi yang khusus untuk cabang olahraga yang bersangkutan, 

melatih dan mengembangkan keterampilan teknik spesifik cabang olahraga 

serta mengajarkan pengetahuan teoritis mengenai teori dan metodologi 

latihan untuk cabang olahraga yang bersangkutan. 
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c. Prinsip dan Azas Latihan 

Menurut Fox dalam Harsono (1988) prinsip dasar suatu latihan yang terpenting 

adalah mengetahui sistem energi utama yang dipakai untuk melakukan suatu 

aktivitas. Kemudian melalui prinsip beban berlebih menyusun suatu program 

latihan untuk mengembangkan sistem energi yang kusus dan lebih dari 

lainnya. Menurut O’Shea dalam Harsono (1988) secara fisiologis prinsip latihan 

yang paling cocok adalah SAID ( Specific Adaptation to Imposed Demand ) serta 

progressive overload prinsiples. 

 

Bompa (1994), Thompson (1981), Egger (1993), dan Fox (1984) latihan yang 

dilaksanakan perlu memperhatikan prinsip – prinsip latihan sebagai berikut : 

1. Prinsip adaptasi khusus ( Spesific Adaptation Demand ) 

Dengan latihan secara normal, maka perhitingan jumlah tenaga yang 

dipergunakan untuk melawan beban akan berkurang, hal ini disebabkan 

oleh adaptasi latihan. 

2. Prinsip beban berlebih ( The Overload Principle ) 

Prinsip latihan yang paling mendasar adalah “ Overload” yaitu suatu 

prinsip latihan dimana pembebanan dalam latihan harus melebihi ambang 

rangsang terhadap fungsi fisiologi yang dilatih. Pembebanan latihan harus 

selalu ditambah pada waktu tertentu sehingga secara teratur latihan itu 

semakin berat dengan ketentuan – ketentuan tertentu pula. Dalam 

melakukan latihan porsi latihan harus bervariasi, hari – hari latihan berat 

harus diselingi dengan hari – hari latihan ringan (Yunus 2000 : 103). 

3. Prinsip beban bertambah ( The Principle of Progressive Resistance ) 

Prinsip beban bertambah dapat dilakukan dengan meningkatkan beban 

secara bertahap dalam suatu program latihan. Progressive ( kemajuan) 

adalah kenaikan baban latihan dibandingkan dengan latihan yang 

dijalankan sebelumnya. Peningkatan beban dapat dilakukan dengan 

penambahan set, repetisi, frekuensi, atau lama latihan. 

4. Prinsip spesifikasi atau kekhususan ( The Principle of Spesificity ) 

Latihan yang dilakukan harus mengarah pada perubahan fungsional. 

Prinsip kekhususan meliputi kekhususan terhadap kelompok otot atau 

system energi yang akan dikembangkan. Latihan yang dipilih harus sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya Yunus ( 2000:104) 

mengemukakan bahwa yang menentukan spesifikasi adalah  a) macam 

atau bentuk latihan, b) ukuran atau perimbangan yang berbeda-beda, dan 

c) waktu latihan. Prinsip latihan spesifik bahwa adalah latihan harus mirip 
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atau menyerupai gerakan – gerakan olahraga yang dilakukan, juga dalam 

latihan fisik. 

5. Prinsip Individu ( The Principle of Individuality ) 

Pemberian latihan yang akan dilaksanakan hendaknya memperhatikan 

kekhususan individu. Sesuai dengan kemempuan masing–masing, karena 

setiap orang mempunyai ciri yang berbeda baik secara mental maupun 

fisik. 

6. Prinsip Kembali Asal ( The Principle of Refersibility ) 

Kebugaran yang dicapai akan berangsur – angsur menurun bahkan bisa 

hilang sama sekali jika tidak latihan. Kualitas otot akan menurun kembali 

apabila tidak dilatih secara kontinyu. Karena itu rutinitas latihan 

mempunyai peranan penting dalam menjaga kebugaran yang telah 

dicapai. 

 

 

Dari pengertian model latihan dan latihan sirkuit di atas maka dapat di tarik kesimpulan 

bahwa model latihan sirkuit merupakan suatu model yang memberikan kesempatan 

kepada atlet-atlet untuk berlatih melakukan suatu keterampilan keseluruhan dari tubuh 

berdasarkan petunjuk-petunjuk pelatih/guru untuk mencapai tujuan. 

 

Model latihan sirkuit merupakan bagian dari model pengajaran yang merupakan 

suatu cara penyampaian/penyajian bahan pelajaran dengan jalan memberikan 

macam-macam bentuk keterampilan atau gerakan yang harus dilatih oleh anak, 

sehingga anak dituntut untuk melakukan suatu bentuk keterampilan yang diamatinya 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh guru. 

 

Model latihan sirkuit diperlukan untuk mempercepat peningkatan system fitness 

keseluruhan dari tubuh yang berfungsi untuk melaksanakan segala tuntutan  

dalam rangka mencapai suatu tujuan latihan. Jadi dengan demikian model latihan 

sirkuit dapat didefinisikan sebagai suatu pola pengajaran yang membentuk atau 

membina sikap dan keterampilan kondisi fisik tubuh melalui kegiatan melakukan 

atau mengerjakan suatu dengan berulang-ulang sehingga tercapai suatu asosiasi 

yang mengkondinisikan antara stimulus dan respon tertentu dan bersifat permanen. 
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Demikian halnya untuk meningkatkan kemampuan jump smash dibutuhkan latihan 

secara sistematis dan berkelanjutan, dilakukan secara berulang-ulang sehingga latihan 

yang dilakukan akan meningkatkan kemampuan jump smash yang lebih baik.  

Kemampuan penguasaan teknik dasar permainan bulutangkis dapat dicapai 

melalui proses latihan yang sistematis dan berkelanjutan. Latihan yang dilakukan 

harus ditujukan pada pengembangan unsur-unsur teknik dasar yang dipelajari. 

Demikian halnya untuk meningkatkan keterampilan jump smash, maka latihan 

yang diterapkan harus mengacu pada unsur-unsur pengembangan fisik tubuh 

guna meningkatkan kemampuan jump smash. 

 

K. Latihan Sirkuit 

 

Sirkuit latihan ialah Suatu program latihan yang diciptakan oleh R.E.Morgan  

dan G.T. Anderson pada tahun 1953. dalam program latihan ini, terdapat 

beberapa stasiun kebugaran jasmani 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 dan biasanya jarak tiap stasiun 15 detik sampai 3 

menit, tujuannya ialah untuk menjaga agar otot tidak kelelahan. 

 

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, 
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dan lain–lain komponen fisik. Karena itu bentuk-bentuk latihan dalam latihan 

sirkuit biasanya merupakan kombinasi dari semua unsur fisik. 

 

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. 

 

L. Latihan Beban 

 

a. Pengertian 

Latihan beban merupakan salah satu bentuk pola latihan yang berpengaruh 

pada pola latihan kekuatan, daya tahan serta melatih otot untuk membakar 

kalori lebih banyak. Semakin banyak otot yang dilatih maka semakin 

banyak juga energi yang dibutuhkan sehingga dapat memaksimalkan 

pembakaran lemak dalam tubuh. (Greg Brittenham, 2002: 35). 

 

Latihan beban dengan teknik yang tepat, baik dan terkendali bisa meningkatkan 

kekuatan otot untuk semua gerakan sendi serta meningkatkan fleksibilitas otot 

dan mengurangi terjadinya cedera. (Yudan Roesgijanto, 2007:18). 

 

b. Tujuan latihan beban 

Tujuan pembebanan latihan memaksimalkan kemampuan dalam melatih 

otot dengan metode latihan beban, penggunaan beban sebagai alat bantu 

untuk meningkatkan kontraksi otot dapat termasuk dalam latihan beban. 

(Teori Kepelatihan Dasar, 2004:51).  
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Otot yang menerima beban akan mengalami tekanan hingga mencapai titik 

kelelahan tertentu. Latihan beban sendiri dapat digolongkan berdasarkan 

beban yang digunakan seperti: 1) beban bebas: menggunakan pemberat 

beban seperti barbell ataupun dumbbell, dan 2) beban tubuh: menggunakan 

tubuh sendiri sebagai beban, baik secara bagian maupun beban tubuh 

secara menyeluruh. Beban latihan dapat dilihat dari sisi perspektif baik 

dari sisi beban sebagai kombinasi dari fungsi volume, intensitas, dapat 

ditinjau dari sisi indikator lainya.  

 

Gerakan Kompon adalah gerakan yang dalam proses pelaksanaanya melibatkan 

2 macam otot atau lebih. Gerakan ini memungkinkan kita untuk mengangkat 

beban lebih berat karena banyaknya otot yang terlibat. Tujuan latihan untuk 

menambah masa otot, membantu mencegah kelelahan dan dengan pembentukan 

tubuh tidak saja mengalami pengerasan otot dan penambah kekuatan, 

tetapi juga peningkatan ukuran otot. (Jonathan Lawson, 2006:26) 

 

Gerakan Isolasi adalah gerakan yang dalam proses pelaksanaanya hanya 

melibatkan 1 macam otot saja. Gerakan ini tidak memungkinkan kita untuk 

mengangkat beban maksimal, namun gerakan isolasi ini memungkinkan kita 

memaksimalkan proses pembentukan otot agar terlihat lebih sempurna 

dengan lebih memfokuskan latihan pada kesempurnaan gerak, bukan pada 

berat beban. Tujuan latihan hanya ingin memperbaiki kualitas otot tanpa 

menambah masa otot. (Jonathan Lawson, 2006:27) 
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c. Unsur-unsur beban 

Setiap latihan memiliki indikator latihan yaitu : fisik, teknik, taktik, mental 

dan keempat unsur latihan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Harmonisasi dari keempat indikator tersebut akan memberikan 

kontribusi yang besar terhadap prestasi dan kemampuan. Keempat indikator ini 

dapat diimplementasikan pada beban latihan dengan indikator dan karakteristik 

yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda sesuai cabang olahraganya. 

(Irwansyah, 2006:51). 

 

d. Indikator beban 

Untuk menentukan beban latihan tersebut tepat atau tidak, berat atau ringan, 

dapat dilihat dari tiga indikator yaitu: 

 Volume 

Volume menunjukkan jumlah pembebanan dengan satuan kilo meter, 

meter, kilogram, dan waktu dalam menit atau detik. 

 Intensitas 

Intensitas latihan pada persentase beban kemampuan maksimalnya, 

misal mengangkat beban mulai dari 50% kemampuan maksimal sampai 

dengan 90% dari kemampuan maksimal. 

 Pemulihan 

Waktu dan bentuk kegiatan yang diperlukan untuk melakukan pulih 

asal setelah melakukan pembebanan, baik dalam seri, set, dan antar sesi. 

 



 

 

43 

 

M. Intensitas Latihan 

Dalam menyusun dan melakukan program latihan, kita perlu memperhatikan 

prinsip penambahan beban (overload principle). Artinya, program latihan 

membuat otot dan organ-organ lain seperti jantung dan paru-paru dapat 

beradaptasi dan mencapai kemampuan pembentukan energi yang lebih besar. 

Prinsip ini diterapkan pada frekuensi, intensitas, tempo dan tipe latihan 

Berdasarkan seringnya latihan, maka perlu dimulai minimal 3 kali seminggu 

atau secara lebih mudah adalah selang-seling dilakukan dengan interval 1 hari 

istirahat. 

 

Dengan berjalannya waktu, frekuensi latihan bisa ditingkatkan sampai 

mencapai 5-6 kali per minggu. Intesitas latihan menandakan beratnya program 

latihan. Bompa (1994:77) menjelaskan bahwa “intensity is a function of a 

strength of the nervous impulses employed in training: the strength of a 

stimulus depens on the load, speed of performing a mowement, and the 

variation of intervals, or rest between repetitians”. Dalam latihan aerobik yang 

ditawarkan, intensitas latihan sebaiknya mencapai 50-85% dari latihan 

maksimum. Latihan maksimum adalah latihan yang menimbulkan 

peningkatan denyut jantung mencapai (200/220) dikurang umur. Artinya, pada 

saat mengawali program maka latihan sebaiknya hanya dilakukan pada 

intensitas minimal (50-60%), kemudian secara bertahap ditingkatkan. 

Berdasarkan tempo atau durasi latihan, maka lama mengikuti program latihan 

minimal sekitar 8 minggu, dan lama melakukan latihan dilaksanakan selama 

sekitar 30 menit. Tipe latihan pada setiap kali melakukan latihan adalah 25 
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latihan cepat dan 5 menit latihan lambat di antaranya. Pada tipe latihan lambat 

maka latihan dilakukan terus-menerus 30 menit sampai dengan 1 jam atau 

bahkan bisa lebih, disesuaikan dengan kondisi individu peserta program. Dari 

keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa selain prinsip penambahan beban, 

maka kondisi tubuh seseorang  juga mempengaruhi dalam pembuatan program 

latihan. 

1. Dosis Latihan  

o Frekuensi : 3-5 seminggu  

o Intensitas (zona latihan) : 60-90 % dari DNM (denyut nadi maksimal) 

o Lama latihan : 20-60 menit, kontinyu dan melibatkan otot-otot besar. 

Salah satu cara untuk menghitung intensitas latihan berdasarkan tolok ukur 

“Nadi”, adalah sebagai berikut.  

Intensitas latihan = 60 s.d. 90 % x {(220-usia(tahun)} 

Atau 

 Intensitas latihan = 65 s.d. 75 % x (nadi cadangan + nadi istirahat) 

Keterangan: 

Nadi cadangan = DN Max - DN istirahat 

Nadi maksimum = 220 - usia (tahun) 

Nadi istirahat = nadi yang dihitung, saat seseorang keadaan istirahat 

DN = Denyut nadi  

Contoh menentukan intensitas latihan:   

Seseorang dengan usia 45 tahun, maka intensitas/denyut nadi waktu 

berlatih hendaknya berkisar antara 105 - 158 per menit. 60 x (220-45) = 
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105 - 90 x (220-45) = 158 100 100. Dilakukan secara bertahap dimulai 

dari pemanasan 5 - 10 menit, diikuti dengan latihan inti minimal 20 menit dan 

diakhiri dengan pendinginan selama 5 - 10 menit. Frekuensi latihan 

dilakukan secara teratur 3-5 kali per minggu. 

Contoh menentukan intensitas latihan dengan denyut nadi:  

Untuk meningkatkan daya tahan tubuh harus mencapai 70% - 85% denyut 

nadi maksimal (DNM). DNM adalah denyut nadi maksimal yang dihitung 

berdasarkan : DNM = 220 – UMUR. Selanjutnya untuk membakar lemak 

dengan intensitas yang lebih ringan yaitu 60 - 70 % DNM. 

Contoh : 

Orang dengan usia 40 tahun akan mempunyai 

DNM = 220 - 40 = 180. 

Untuk membakar lemak orang tersebut harus berolahraga dengan denyut 

nadi mencapai : 

60% x 180 = 108 s/d 70% x 180 = 126. 

2. Waktu. Mulai semampunya, ditambah secara perlahan-lahan. Untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh (endurence) perlu waktu antara 1/2 - 1 

jam, untuk membakar lemak perlu waktu lebih lama (lebih dari satu jam). 

 

N.  Kerangka Berpikir 

Dalam suatu kerangka pemikiran harus memuat suatu teori sebagai arahan 

untuk membimbing penelitian ini dalam memilih data yang relevan dan 

menganalisis data yang diperoleh secara sistematis. 
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Dalam mempelajari gerak keterampilan olahraga, anak akan berusaha untuk 

mengerti gerakan yang akan dipelajari, selanjutnya memberi perintah pada 

otot-otot tubuhnya untuk mewujudkan dalam gerakan yang sesuai dengan pola 

gerakan yang dipelajari. Dengan demikian belajar gerak merupakan proses 

yang berbentuk kegiatan mengamati, menirukan, berulang-ulang menerapkan 

pola gerak-gerak tertentu pada situasi yang dihadapi, dan juga dalam bentuk 

kegiatan-kegiatan menciptakan pola gerak baru untuk tujuan tertentu. 

Pengertian belajar motorik atau belajar gerak adalah perubahan penampilan 

yang relatif permanen dan diperoleh dari pengalaman latihan. Dalam proses 

belajar keterampilan gerak, selain banyak unsur fisik yang terlihat, ada pula 

unsur psikis, yaitu emosi dan perasaan yang terlibat di dalamnya. Kedua unsur 

psikis tersebut menjadi gaya penggerak dalam perubahan prilaku. Anak akan 

melakukan gerakan tertentu apabila mempunyai kemampuan untuk bergerak 

dan merasa perlu untuk melakukan gerakan. 

Berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas bahwa  tujuan utama belajar gerak 

adalah untuk meningkatkan keterampilan gerak yaitu perubahan prilaku yang 

bersifat psikomotor dan perubahan itu dapat ditafsirkan dalam perubahan 

penguasaan keterampilan gerak suatu cabang olahraga. Tak terkecuali dalam 

cabang olahraga bulutangkis dimana keterampilan yang ada dalam permainan 

ini merupakan suatu cabang dengan gerakan yang kompleks, baik pukulan 

maupun footwork. Salah satu teknik pukulan yang membutuhkan gerak 

kompleks yaitu pukulan jump smash, dalam pukulan ini membutuhkan aspek 
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kekuatan otot tungkai, bahu, lengan, dan fleksibilitas pergelangan tangan serta 

koordinasi gerak tubuh yang harmonis. 

Untuk dapat meningkatkan aspek tersebut dibutuhkan latihan secara periodik 

atau berkelanjutan, yaitu dengan menggunakan model sirkuit training dimana 

trdapat pos-pos latihan guna meningkatkan kekuatan, power, kelentukan, 

kelincahan dan kecepatan, dan koordinasi. Dimana didalamnya terdapat 

berbagai jenis latihan untuk meningkatkan kemampuan jump smash seperti 

latihan Skiping, menggerakkan barbel, footwork, pliometri dll. Diantara jenis-

jenis latihan yang ada model latihan sirkuit merupakan metode yang lebih baik 

dibanding pendekatan taktis dikarenakan untuk mempelajari teknik pukulan 

smash dibutuhkan metode latihan fisik terdahulu sebelum pengenalan teknik 

yang sesungguhnya. Karena dengan fisik yang baik kemampuan seseorang 

dalam berolahraga akan lebih terjaga kwalitasnya, baik dari segi taktik, 

maupun tehnik. Untuk itu model latihan sirkuit merupakan metode latihan 

yang tepat dalam meningkatkan kemampuan jump smash bulutangkis.    

 

N.  Hipotesis  

Menurut Sugiyono (2008: 20) Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan teori dan kerangka pikir yang 

dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1 : Ada pengaruh model circuit training untuk dapat mengembangkan 

keterampilan jump smash pada siswa ekstrakurikuler bulutangkis SMP 

Negeri 01 kalirejo tahun pelajaran 2009/2010. 
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H2  : Ada perbedaan antara kelompok eksperimen yang diberi perlakuan 

dengan model circuit training dan kelompok kontrol yang tidak diberi 

perlakuan. 

 




