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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

         Menurut UUD RI Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 1, keolahragaan adalah 

segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, 

pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. 

Keolahragaan nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan pancasila dan 

undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar 

pada keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap 

tuntutan perkembangan olahraga.          

         Olahraga adalah aktivitas jasmani yang berbentuk perlombaan atau 

pertandingan untuk memperoleh prestasi yang tinggi, kemenangan dan rekreasi. 

Peraturan di dalam olahraga adalah baku, yang telah ditetapkan dan disepakati 

oleh para pelakunya. Untuk dapat membedakan secara nyata tentang olahraga 

perlu diketahui tentang apa yang dinamakan bermain, games, dan sport.     

(Purwadi,2009:35)  

Olahraga merupakan aktivitas yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh 

manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Olahraga mempunyai peran 

penting bagi kesehatan tubuh manusia. Dengan olahraga maka kesehatan tubuh 

akan tetap terjaga. Oleh sebab itu menumbuhkan kegemaran berolahraga sangat 

perlu karena sekarang ini banyak sekali hal-hal yang mempunyai pengaruh 

sangat kuat untuk menimbulkan rasa  malas dalam berolahraga, sehingga saat ini 

diciptakan berbagi macam bentuk permainan yang menarik yang intinya agar  

kita tidak  mau untuk berolahraga. 

Banyak para pelajar kurang mengetahui tentang manfaat olahraga bagi tubuh. 

Selain itu pada umumnya seseorang hanya melakukan olahraga asal-asalan tanpa 

mengetahui pengetahuan olahraga itu sendiri. Disisi lain olahraga juga dijadikan 

ajang kompetisi untuk berpacu dalam pencapaian sebuah prestasi baik secara 

individu maupun kelompok. Olahraga memiliki tujuan tertentu, tergantung 
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kepada jenis olaharaga yang akan diikuti. Diantaranya olahraga prestasi, 

olahraga pendidikan, olahraga kesehatan, olahraga rekreasi, dan  olahraga 

tradisional. Olahraga yang dilakukan  dengan tujuan untuk meraih prestasi pada 

suatu cabang olahraga, olahraga yang diperlombakan diantaranya : sepakbola, 

bola basket, bola volli, bulutangkis, tenis meja dan lain sebagainya. 

Bulutangkis masuk ke dalam dunia pendidikan dan masuk ke dalam 

kegiatan ekstrakurikuler dimana ekstrakurikuler ini adalah kegiatan non-

pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah, umumnya di luar jam 

belajar kurikulum standar. Kegiatan-kegiatan ini ada pada setiap jenjang 

pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Kegiatan 

ekstrakurikuler ditunjukkan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, 

bakat dan kemampuannya diberbagai luar bidang akademik. Kegiatan dari 

ekstrakurikuler dapat berbentuk kegiatan seni, pengembangan pribadi yang 

bertujuan positif untuk kemampuan dari siswa-siswi itu sendiri dan olahraga.  

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran 

baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah dengan maksud untuk lebih 

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang 

telah dimilikinya dari berbagai bidang studi. Dari sekian banyak ekstrakurikuler 

yang ditawarkan, pokok yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah 

mengenai latihan ekstrakurikuler bulutangkis. 

         Bulutangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang cara mainnya 

menggunakan raket dan shuttlecock yang dipukul. Shuttlecock tersebut 

melampaui net yang direntangkan ditengah lapangan. Bulutangkis dimainkan 

oleh dua orang (untuk tunggal) atau dua pasang (untuk ganda) yang berlawanan. 

Bulutangkis dimainkan dengan pemain disatu sisi sisi yang bertujuan untuk 

memukul bola atau shuttlecock melewati net agar jatuh dibidang permainan 

lawan yang sudah ditentukan. Teknik pukulan bulutangkis yang harus dikuasai 

adalah sebagai berikut: pukulan servis, pukulan lob atau clear, pukulan 

dropshot, pukulan smash, pukulan drive atau mendatar dan pengembalian servis 

atau return service.  
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         Untuk dapat memenangkan sebuah pertandingan tentunya pemain harus 

memiliki kemampuan bertanding yang baik. Salah satu teknik untuk 

memenangkan permainan adalah smash. Dengan melakukan pukulan keras dan 

terarah akan menyulitkan lawan untuk mengembalikan pukulan tersebut. 

Pukulan smash adalah bentuk pukulan keras yang sering digunakan dalam 

permainan bulutangkis. Karakter dari pukulan ini adalah keras dan laju 

shuttlecock cepat menuju lantai lapangan. Pukulan ini membutuhkan kekuatan 

otot tungkai, bahu, lengan, fleksibilitas pergelangan tangan, serta koordinasi 

gerak tubuh yang harmonis.  

Di samping pukulan yang lain, smash merupakan pukulan yang biasa 

digunakan karena sangat memungkinkan untuk menekan permainan lawan 

sehingga lawan harus selalu siap dan cekatan dalam mengantisipasinya. Pukulan 

smash adalah pukulan overhead (atas) yang di arahkan kebawah dan dilakukan 

dengan tenaga penuh. Pukulan ini identik dengan pukulan menyerang karena 

tujuanya adalah mematikan permainan lawan. Smash selain harus dilakukan 

dengan keras juga dilakukan dengan tepat mengarah kesasaran yang susah 

dijangkau lawan. 

         Berdasarkan observasi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 di 

ekstrakurikuler di SMPN 2 Cicurug, masih kurang maksimal dalam melakukan 

smash, sehingga kemampuan siswa dalam melakukan smash masih sangat 

bervariasi, ada siswa yang sudah bisa melakukan smash dengan baik dan tepat 

sasaran, dan ada juga siswa yang masih kurang dalam melakukan smash dan 

tidak tepat kesasaran. Menurut pelatih Ibu Ayu Rahmawati, S.Pd hanya ada 5 

siswa yang sudah maksimal dalam melakukan smash, dan 11 siswa masih kurang 

maksimal dalam melakukan smash, masih banyak yang salah dalam melakukan 

smash, sehingga perkenaan shuttlecock kurang tepat, dan tangan kurang 

diluruskan pada saat memukul, bahkan masih banyak siswa yang melakukan 

smash shuttlecock nya menyangkut di net bahkan keluar lapangan. 

         Mengikuti perkembangan itu maka upaya-upaya pembinaan harus selalu 

dikembangkan, terutama sistem mekanisme pembinaan yang lebih sistematis 
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dan berkesinambungan. Untuk menindaklanjuti hal perlu diketahui kemampuan 

dari masing-masing peserta ekstrakurikuler bulutangkis di SMPN 2 Cicurug. 

Dengan demikian peneliti bermaksud mengkaji secara ilmiah melalui penelitian 

dengan judul “Hubungan Kekuatan Otot Lengan dan Fleksibilitas Bahu 

Terhadap Ketepatan Smash Ekstrakurikuler Bulutangkis di SMPN 2 Cicurug 

Kabupaten Sukabumi”. 

B. Rumusan Masalah 

         Dengan melihat latar belakang yang diuraikan di atas dapat diidentifikasi 

masalah yang dapat diteliti antara lain sebagai berikut: 

1. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan 

terhadap ketepatan smash di ekstrakurikuler bulutangkis di SMPN 2 Cicurug 

? 

2. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara fleksibilitas bahu terhadap 

ketepatan smash di ekstrakurikuler bulutangkis di SMPN 2 Cicurug ? 

3. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan 

fleksibilitas bahu terhadap ketepatan smash di ekstrakurikuler bulutangkis di 

SMPN 2 Cicurug ? 

 

C. Batasan Masalah 

         Maksud dari pembatasan masalah disini adalah karena adanya keterbatasan 

waktu, dana, tenaga dan kemampuan maka perlu adanya batasan-batasan 

sehingga ruang lingkup dari penelitian menjadi jelas. Adapun batasan dari 

penelitian ini yang dimaksud dengan ketepatan smash adalah kemampuan 

peserta didik untuk mengarahkan pukulan smash tepat ke sasaran. Dan bukan 

hanya kekuatan otot lengan dan kekuatan otot bahu yang ada hubungannya 

dengan ketepatan smash masih banyak yang ada hubungannya dengan smash 

seperti daya ledak tangan, pergelangan tangan, dan cengkraman, hanya dalam 

penelitian ini di batasi X1 dan X2nya. 
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D. Tujuan Penelitian 

         Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka timbul tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hubungan antara kekuatan otot lengan 

terhadap ketepatan smash di Ekstrakurikuler Bulutangkis SMPN 2 Cicurug 

Tahun 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa hubungan antara fleksibilitas bahu 

terhadap ketepatan smash di Ekstrakurikuler Bulutangkis SMPN 2 Cicurug 

Tahun 2018/2019. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa hubungan antara kekuatan otot lengan 

dan fleksibilitas bahu terhadap ketepatan smash di Ekstrakurikuler 

Bulutangkis SMPN 2 Cicurug Tahun 2018/2019. 

E. Manfaat Penelitian 

         Berdasarkan ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti, penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Pihak akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi umumnya orang-orang 

yang menekuni dunia olahraga dan khususnya bagi pecinta bulutangkis. 

2. Praktis 

a. Bagi pihak klub atau ekstrakurikuler bulutangkis dapat digunakan 

sebagai salah satu pedoman bagi para pelatih untuk menyusun program 

latihan sehingga waktu latihan akan lebih efektif dan efisien sehingga 

pencapaian prestasi akan lebih baik. 

b. Bagi sekolah, yaitu untuk khasanah pengetahuan ilmu dan teori sehingga 

dapat menambah kelengkapan ilmu dan teori yang telah ada sebelumnya. 

c. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai masukan dan referensi 

untuk menambah kajian teoritik. 

d. Bagi masyarakat umum sebagai bahan masukan tentang gambaran smash 

bulutangkis sehingga dapat mendukung memperkenalkan smash 
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bulutangkis kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tau tentang 

smash bulutangkis. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


