
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan jasmani merupakan bagian penting dari proses pendidikan.     

Artinya, pendidikan jasmani bukan hanya dekorasi atau ornamen yang ditempel 

pada program sekolah sebagai alat untuk membuat anak sibuk. Tetapi 

pendidikan jasmani adalah bagian penting dari pendidikan. Melalui pendidikan 

jasmani yang diarahkan dengan baik, anak-anak akan mengembangkan 

keterampilan yang berguna bagi pengisian waktu senggang, terlibat dalam 

aktivitas yang kondusif untuk mengembangkan hidup sehat, berkembang secara 

sosial, dan menyumbang pada kesehatan fisik dan mentalnya. Meskipun 

pendidikan jasmani menawarkan kepada anak untuk bergembira, tidaklah tepat 

untuk mengatakan pendidkan jasmani diselenggarakan sematamata agar anak-

anak bergembira dan bersenang-senang. Bila demikian seolah-olah pendidikan 

jasmani hanyalah sebagai mata pelajaran “selingan”, tidak berbobot, dan tidak 

memiliki tujuan yang bersifat mendidik. 

Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, jasmani, kognitif, dan afektif 

setiap siswa. Pengalaman belajar yang disajikan akan membantu siswa untuk 

memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan 

secara aman, efisien, dan aktif. Selain itu, pengalaman tersebut dilaksanakan 

secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan agar 

dapat meningkatkan sikap sportif bagi diri sendiri sebagai pelaku, dan 

menghargai manfaat aktivitas jasmani bagi peningkatan kualitas hidup 

seseorang, sehingga akan terbentuk jiwa sportif dan gaya hidup aktif. 

Seseorang yang mempunyai gaya hidup aktif cenderung lebih banyak bergerak 
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dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak dapat menghabiskan waktu 

hanya dengan berdiam diri. (Adi Sasmito, 2011: 2) 

Olahraga bulutangkis di Indonesia telah menempatkan diri sebagai 

olahraga yang sangat populer dikalangan masyarakat,oleh karena prestasi yang 

dicapai dan mampu bersaing dengan negara lain di dunia.Konsekuensi dari 

prestasi yang telah dicapai tersebut adalah setiap pemain dituntut untuk selalu 

meraih prestasi optimal. Sehubungan dengan itu baik pemain dan pelatih 

dituntut untuk melaksanakan pola program latihan yang ilmiah sesuai dengan 

perkembangan olahraga saat ini. proses pembinaan dalam olahraga tidak bisa di 

lakukan secara instan,namun harus melalui proses yang panjang. 

Wina Sanjaya (2006:121) menjelaskan ”Progaram ekstrakurikuler 

walaupun sifatnya hanya sebagai program penunjang namun memiliki fungsi 

dan peran yang sangat penting dalam usaha mencapai tujuan pendidikan”. 

Program ekstrakurikuler mempunyai peran yang sama pentingnya dengan 

program kurikuler, karena program ekstrakurikuler dapat menjangkau apa yang 

tidak dapat dijangkau oleh program kurikuler dalam upaya mencapai tujuan 

pendidikan .  

Permainan  bulutangkis adalah  cabang  olahraga  yang  banyak  digemari 

oleh  masyarakat  di  seluruh  dunia,  tidak  terkecuali  di  Indonesia.  Hal  ini 

dapat dilihat  dengan  banyaknya masyarakat  yang  ikut  serta  dalam  setiap  

kegiatan olahraga bulutangkis yang diselenggarakan, baik dalam bentuk 

pertandingan tingkat RT hingga tingkat dunia, seperti Thomas dan Uber Cup 

atau Olimpiade. 

Olahraga bulutangkis dapat dimainkan mulai dari anak-anak hingga orang 

dewasa dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Banyak orang 

melakukan olahraga bulutangkis dengan berbagai macam tujuan, diantaranya 

untuk rekreasi dan  hiburan,  menjaga  kebugaran  dan  kesehatan  sampai  

untuk  tujuan  olahraga prestasi. Sebagai  cabang  olahraga  prestasi,  

bulutangkis  termasuk  olahraga kompetitif yang memerlukan gerakan 
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eksplosif, banyak gerakan berlari, meloncat untuk smash, refleks, kecepatan 

merubah arah dan juga membutuhkan koordinasi mata-tangan yang baik. 

Olahraga  bulutangkis  sama  dengan  olahraga  permainan  yang  lain, 

dimana seseorang untuk dapat bermain harus menguasai terlebih dahulu teknik-

teknik  dasar  permainan  yang  dipergunakan.  Teknik-teknik  dasar  tersebut 

mempunyai  karakteristik  yang sesuai  dengan  bentuk  permainannya. Salah 

satu teknik dalam bulutangkis adalah servis. Servis adalah cara untuk memulai 

permainan dalam bulutangkis. 

Namun, dari hasil observasi peneliti di ekstrakurikuler SMAN 1 Kota 

Sukabumi tahun 2017 dalam melakukan servis pendek Siswa menggunakan 

forehand dan menggunakan backhand. Hal tersebut terlihat pada saat 

ekstrakurikuler. Siswa masih kurang baik dalam melakukan servis pendek 

forehand maupun backhand. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan harapan supaya mengetahui “Tingkat 

Keterampilan Servis Forehand dan Servis Backhand Dalam Service Pendek Pada 

Permainan Bulutangkis Di ekstrakurikuler Di SMAN 1 Kota Sukabumi tahun 

2017”. 

 

B. Rumusan  Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah penelitian ini 

adakah tingkat keterampilan servis forehand dan backhand dalam servis pendek 

pada permainan bulutangkis di ekstrakulikuler SMAN 1 Kota Sukabumi tahun 

2017? 

 

C. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan dan keterbatasan yang ada pada peneliti, 

maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini penelitihanya 
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membahas mengenai tingkat keterampilan servis forehand dan backhand dalam 

servis pendek pada permainan bulutangkis di ekstrakulikuler SMAN 1 Kota 

Sukabumi tahun 2017. 

 

 

D. Tujuan penelitian  

Untuk mengetahui tingkat keterampilan servis forehand dan backhand 

dalam servis pendek pada permainan bulutangkis di ekstrakulikuler SMAN 1 

Kota Sukabumi tahun 2017 

 

E. Manfaat  

1. Secara teoritis 

Menambah wawasan tentang penggunaan teknik servis dalam bulutangkis. 

2. Secara praktis  

Dapat digunakan sebagai bahan wawasan bagi para pelatih bulutangkis 

untuk lebih teliti dan selektif untuk memilih servis pendek dengan servis 

forehand dan servis backhand. 

 


