
 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bulutangkis adalah suatu jenis olahraga permainan yang sangat populer, 

banyak orang yang menggemari olahraga ini baik anak-anak, remaja maupun 

orang tua. Permainan bulutangkis sudah ada sejak pemerintahan tentara 

Dinasti Han di Cina pada abad kedua dan tiga masehi. Permainan bulutangkis 

tersebut dianggap sangat berguna untuk melatih ketangkasan dan kekuatan 

tentara Dinasti Han.  

 

Bulutangkis atau badminton adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh 

dua orang (untuk tunggal) atau dua pasangan (untuk ganda) yang berlawanan. 

Mirip dengan tenis, bulutangkis dimainkan dengan pemain di satu sisi 

bertujuan memukul bola permainan ("kok" atau "shuttlecock") melewati net 

agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan. Dia juga harus 

mencegah hal tersebut terjadi padanya. 

 

Prestasi sebagaimana yang dapat dilakukan pada aspek gerakan. Gerakan-

gerakan dalam bidang olahraga diharapkan dilakukan dengan cara efisien, 

dan teknik yang benar. Gerakan dikatakan efisien apabila gerakan-gerakan 

yang terkoordinasi dengan baik dikombinasikan untuk menghasilkan gerakan 

yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu, dan memanfaatkannya 
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dengan perolehan nilai yang tinggi, dengan arah yang baik, dan menggunakan 

tenaga sekecil mungkin. Seseorang yang mampu melakukan gerakan-gerakan 

secara efisien, orang tersebut dapat dikatakan terampil. 

 

Prestasi olahraga tidak terlepas dari unsur kondisi fisik. Peningkatan kondisi 

fisik atlet bertujuan agar kemampuan fisik menjadi prima dan berguna 

menunjang aktivitas olahraga dalam rangka mencapai prestasi prima 

(Suharno, 1993:38). Latihan fisik setiap cabang olahraga merupakan pondasi 

utama dalam melatih teknik, taktik dan mental atlet. Untuk mendapatkan 

prestasi yang tinggi, hendaknya ditunjang kondisi fisik seperti kelincahan, 

kecepatan, kekuatan, koordinasi, daya tahan, waktu reaksi, power yang sangat 

dibutuhkan oleh atlet dalam permainan bulutangkis. Seperti diungkapkan 

Sajoto (1995:10) komponen kondisi fisik meliputi: kekuatan (strength), 

kecepatan (speed), daya tahan (endurance), daya ledak otot (muscular 

explosive power), kelincahan (agility), keseimbangan (balance), kelentukan 

(flexibility), dan koordinasi (coordination). Semua komponen kondisi fisik 

harus dapat dikembangkan guna menunjang prestasi atlet.  

 

Menurut Icuk, Furqon dan Kunta (2002:102-103), mengemukakan bahwa 

kualitas fisik pemain bulutangkis adalah harus memiliki: (1) Power dan 

kapasitas anaerobik (termasuk kecepatan dan kekuatan) yang baik, agar 

mampu meloncat, melompat, melenting dengan cepat ke segala arah, 

melakukan pukulan smesh, lob, drive secara berulang-ulang. (2) Daya tahan 

dan kekuatan otot serta daya tahan kardiorespiratori (kapasitas aerobik) yang 

baik, untuk mempertahankan irama gerak tersebut. (3) Kelincahan dan 
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kecepatan. (4) Kecepatan reaksi dan kecepatan dalam memberikan respon 

kepada pukulan lawan. (5) Kelentukan dan kecepatan terutama tampak dalam 

gerakan-gerakan menekuk dan meliuk tubuh, kaki dan lengan pada saat 

memukul dan mengembalikan shuttlecock. (6) Koordinasi (hampir seluruh 

aktivitas harus dilakukan secara serempak yang memerlukan koordinasi gerak 

yang baik). (7)  Kualitas otot yang baik terutama otot-otot pergelangan 

tangan, lengan bawah dan atas, bahu, dada, leher, perut, kaki, paha, dan 

punggung bagian bawah. SMP Negeri 21 Bandar Lampung merupakan 

kegiatan penyaluran bakat dan minat siswa di  bidang olahraga, khususnya 

cabang olahraga bulutangkis.  

 

Disamping itu juga banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti 

mata pelajaran khususnya teknik pukulan Smash dimana banyak siswa 

memukul shuttlecocks sangat lemah. Banyak faktor yang menjadi penyebab 

siswa dalam memukul shuttlecocks sangat lemah, diantaranya adalah 

kemampuan memukul siswa yang belum optimal. Salah satu kemampuan 

smash tersebut adalah kekuatan dan daya ledak otot lengan, karena permainan 

bulutangkis untuk smash dibutuhkan kekuatan dan daya ledak otot lengan 

untuk memukul shuttlecocks dengan pukulan keras. 

 

Mengenai kekuatan, Kekuatan adalah komponen kondisi fisik yang 

menyangkut masalah kemampuan seorang atlet pada saat menggunakan otot - 

ototnya, menerima beban dalam waktu kerja tertentu. (Sajoto, 1988), Harsono 

(1988 : 200) menjelaskan bahwa : “daya ledak adalah kemampuan otot untuk 

mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat”. Hampir 
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semua cabang olahraga baik perorangan maupun beregu harus memiliki 

kemampuan tersebut.   

 

Apalagi untuk pencapaian prestasi salah satunya ditentukan oleh kekuatan 

dan daya ledak, oleh karena itu upaya yang diterapkan untuk menunjang 

prestasi, latihan kekuatan dan daya ledak merupakan salah satu prioritas 

untuk mendapat perhatian khusus disamping latihan komponen fisik lainnya. 

Jadi kalau berlatih untuk mengembangkan kekuatan dan daya ledak, atlet 

harus pula dilatih kekuatan, daya ledak, fleksibilitas dan kecepatan reaksinya 

serta tidak semata-mata berlatih kekuatan dan daya ledak saja. 

 

Ada berbagai macam metode latihan yang dapat diterapkan dalam melatih 

kekuatan dan daya ledak otot lengan, diantaranya metode latihan dengan 

beban ekternal seperti dumbell, barbel, stick (weight training). Hoks (1974) 

dalam Fox, et al  1984:136-137). Metode latihan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kekuatan, kecepatan, power.Jenis latihan yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan daya ledak otot lengan 

diantaranya  adalah  latihan  push up. 

 

Berkaitan dengan latihan berbeban (Hadisasmita dan Syarifuddin, 1996:109) 

mengemukakan bahwa “Latihan beban jika dilaksanakan dengan benar, 

kecuali dapat mempertinggi kesehatan fisik secara keseluruhan, akan dapat 

mengembangkan kecepatan, daya ledak otot, kekuatan dan kelentukan, yang  

merupakan faktor-faktor  penting bagi setiap atlet”. Menurut Harsono (1988 : 

101) : “latihan adalah proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja, yang 
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dilakukan secara berulang –ulang, dengan kian menambah jumlah beban 

latihan atau pekerjaan”.  

 

Program latihan untuk mengembangkan kekuatan, daya ledak otot dapat 

dilakukan dengan latihan – latihan tahanan ( resistance exercise ), di mana 

kita harus mengangkat, mendorong atau menarik suatu beban, beban itu bisa 

berupa beban dari luar  ( exerternal resistance), ataupun anggota tubuhnya 

sendiri ( internal resistance ). ( O’Shea, 1976; Harsono, 1988) dalam 

Hermawan ( 1995 : 5 ). 

 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti efektifitas 

latihan beban yang menggunakan beban berat badan sendiri, karena berat 

badan merupakan beban yang paling praktis dan aman untuk meningkatkan 

kekuatan, daya ledak, dan daya tahan otot terutama bagi pemula atau atlet 

muda ( Nossek, 1982 ) dalam Hermawan ( 1995 : 5 ). 

 

Maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Latihan Push Up Terhadap 

Peningkatan Kekuatan Dan Daya Ledak Otot Lengan Pada Cabor Bulutangkis 

Bagi Siswa Putra Kelas VIII SMP Negeri 21 Bandar Lampung”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

diidentifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Masih banyak siswa yang belum mengusai pukulan smash. 

2. Kekuatan dan Daya ledak yang kurang karena tidak melatih latihan khusus 

kekuatan dan daya ledak terutama pada otot lengan. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

masalah dalam penelitian ini hanya membahas permasalahan tentang 

”Pengaruh Latihan Push Up Terhadap Peningkatan Kekuatan Dan Daya 

Ledak Otot Lengan Pada Cabor Bulutangkis Bagi Siswa Putra Kelas VIII 

SMP Negeri 21 Bandar Lampung  “ 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah latihan push up berpengaruh terhadap peningkatan kekuatan otot 

lengan? 

2. Apakah latihan push up berpengaruh terhadap peningkatan daya ledak 

otot lengan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Mengetahui besarnya pengaruh latihan push up terhadap Peningkatan 

Kekuatan Otot Lengan Pada Cabor Bulutangkis Bagi Siswa Putra Kelas 

VIII SMP Negeri 21 Bandar Lampung 

2. Mengetahui besarnya pengaruh latihan push up terhadap Peningkatan 

Daya Ledak  Otot Lengan Pada Cabor Bulutangkis Bagi Siswa Putra 

Kelas VIII SMP Negeri 21 Bandar Lampung 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak–pihak 

yang terkait : 

1. Bagi siswa 

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan  siswa tentang 

pentingnya kekuatan dan daya ledak otot lengan. 

2. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang baik 

untuk peneliti, dan memberikan informasi tentang model latihan yang 

baik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan kekuatan 

dan daya ledak otot lengan. 

3. Bagi Guru 

Dapat dijadikan acuan guru pandidikan jasmani, bahwa dalam 

pembelajaran semua cabang olahraga permainan, kekuatan dan daya 

ledak otot lengan.dapat ditingkatkan dengan model latihan push up. 

 

G. Penjelasan Judul 

1. Pengaruh 

Menurut Alwi Hasan (2003 : 849) pengaruh adalah daya yang ada atau 

timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan, atau perbuatan seseorang 
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2. Latihan 

Harsono (1988 : 101) “training adalah proses sistem yang sistematis dari 

berlatih atau bekerja, yang dilakukan secara berulang – ulang, dengan 

kian hari kian menambah jumlah beban latihan atau pekerjaannya” 

3. Push Up 

Push up adalah salah satu bentuk latihan beban yang dapat dikerjakan 

dengan pembebanan berat badan, latihan ini efektif dan aman untuk 

dilakukan. Latihan push up sangat baik untuk mengembangkan otot – 

otot pergelangan tangan dan tangan, otot – otot siku ( triceps brachii 

dan anconeus ), otot – otot shoulder horizontal flexor ( anterior deltoid 

) dan otot – otot dada ( pectoralis major dan minor ) ( Arnheim, 1985 : 

Johnson, 1986, dan Luttgens, 1992 ) dalam Hermawan (1995 : 37 ). 

4. Kekuatan 

Menurut Sajoto (1988), Kekuatan adalah komponen kondisi fisik yang 

menyangkut masalah kemampuan seorang atlet pada saat menggunakan 

otot-ototnya, menerima beban dalam waktu kerja tertentu.  Berdasarkan 

para pendapat ahli disimpilkan bahwa kekuatan adalah kemampuan dari 

suatu otot untuk bekerja menahan beban secara maksimal. 

5. Daya Ledak 

Daya ledak yaitu kemampuan seseorang untuk mempergunakan 

kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya (Sajoto, 1995: 17). 


