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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Permainan bulutangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang 

telah berkembang dan memasyarakat,baik di sekolah-sekolah maupun 

kedesa-desa . tidak dapat di pungkiri lagi bahwa bulutangkis telah menjadi 

olahraga yang sangat populer dan digemari oleh masyarakat banyak, setelah 

permainan sepakbola sehingga tak heran jika sangat mudah di temukan 

lapangan bulutangkis di sekolah-sekolah maupun pedesaan.dalam permainan 

bulutangkis ada beberapa teknik dasar yang harus di kuasai, dan teknik dasar 

dalam permainan ini adalah Servis ,Smash, Backhand, Lob.disamping itu dari 

bentuk teknik dasar permainan bulutangkis, servis forehand merupakan hal 

terpenting dalam permainan bulutangkis, maka dari itu pemain harus 

menguasainnya. 

Berdasarkan dengan perkembangan jaman, untuk saat ini servis tidak 

hanya asal memukul shuttlecock melewati net dengan keras. Namun 

digunakan juga untuk memperoleh point ataupun disebut juga dengan 

penyerangan. Karena pukulan servis berperan besar atas terjadinya perolehan 

point maka servis harus meyakinkan terarah,keras, dan sangat akurat terhadap 

sasaran sehingga dapat menyulitkan lawan.  

Servis merupakan salah satu teknik dalam permainan bulutangkis. 

Pada mulanya servis merupskan pukulan awal dalam memulai permainan 

awal, tetapi jika di tinjau dari sudut taktik sudah merupakan suatu serangan 

awal untuk memperoleh point kemenangan. Karena teknik servis sangan 

penting dalam bulutangkis maka perlu syarat tertentu sebagai modal dalam 

melakukan servis diantaranya harus memiliki kondisi fisik yang memadai 

berupa kekuatan dan koordinasi. Sebab, untuk melakukan servis baik dan 

tepat harus mempunyai keterampilan khusus. Misalnya kekuatan gerak  

lengan ketika memukul shuttlecock, kekuatan otot lengan untuk tenaga, 

ayunan lengan agar shuttlecock mampu melaju cepat dan keras. 
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Servis digunakan untuk memulai jalannya pertandingan jika servis 

dilakukan akurat dan mampu mengarahkan ketempat yang sulit di jangkau 

maka servis dapat menjadi sebuah serangan awal yang menyulitkan lawan. 

Hal ini dapat dilakukan oleh semua pemain jika pemain memiliki kinerja 

teknik servis yang baik. Servis merupakan sajian dalam permainan 

bulutangkis dan beberapa cabang oleh olahraga lain yang menandakan 

dimulainya perebutan angka atau score. Servis menjadi berkembang dan 

merupakan satu teknik serangan pada lawan. Permainan bulutangkis terdapat 

berbagai macan bentuk servis dengan keuntungan dan kelemahan masing-

masing. Servis merupakan modal utama dalam mendapatkan angka dan score 

mka dari itu dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi dalam melakukan 

servis. 

Koordinasi merupakan kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh, 

seseorang dinyatakan mempunyai koordinasi sangat baik bila mampu 

bergerak dengan mudah dan lancar dalam setiap rangkaian gerakan, iramanya 

terkontrol dengan baiks serta mampu melakukan gerakan efisien. 

Kemampuan servis panjang sangat didukung koordinasi gerak seluruh tubuh 

yang berakhir dalam setiap ayunan yang didukung oleh kekuatan otot lengan. 

Kekuatan otot lengan adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan otot lengan yang dikerahkan secara maksimum dalam waktu 

sependek-pendeknya dalam melakukan servis bulutangkis. Gerakan servis 

banyak didominasi oleh gerakan otot lengan. Oleh karena itu, perlu 

koordinasi gerak yang sangat baik. Sengan demikian, semakin cepat gerakan 

itu dilakukan maka semakin banyak pula komponen gerakan yang harus di 

koordinasikan. Adanya sumbangan kekuatan otot lengan  dengan ketepatan 

teknik servis bulutangkis karena kekuatan otot lengan merupakan gaya 

dorong dari gerakan lanjutan lengan yang membuat hasil pukulan shutllecock 

lebih kuat. Dengan demikian jelaslah bahwa kekuatan otot lengan mempunyai 

hubungan yang sangat erat dan mempunyai peranan yang penting dalam 

menunjang keberhasilan pelaksanaan teknik permainan bulutangkis.tanpa 

memiliki  kekuatan otot lengan yang baik, jangan mengharapkan atlet 
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melakukan teknik bulutangkis dengan baik. Kekuatan otot lengan yang baik 

memberikan dampak positif. Dengan memiliki daya yang lebih besar akan 

menguntungkan dalam melakukan servis. 

Selain unsur kekuatan otot lengan, koordinasi matan tangan yang baik 

juga menguntungkan untuk dapat mengerahkan shuttlecock ke arah yang di 

inginkan dalam melakukan servis. Jadi kemampuan seorang bulutangkis 

untuk memadukan unsur koordinasi mata tangan dan kekuatan otot lengan 

saat melakukan servis seakan berpengaruh terhadap baik buruknya permainan 

yang dihasilkan. Keberhasilan servis panjang sangat di pengaruhi kekuatan 

otot lengan dan kemampuan koordinasi. Adanya ketepatan koordinasi mata 

tangan dengan ketepatan servis bulutangkis karena koordinasi mata tangan 

sngat di perlukan dalam melakukan pukulan teknik bulutangkis. Ketika 

melakukan teknik bulutangkis yaitu saat mengayunkan lengan maka 

koordinasi mata tangan sangat menentukan keberhasilan atlet dalam 

melakukan pukulan. Semakin baik koordinasi mata tangan dan semakin 

singkat atlet dalam melakukan pukulan bulutangkis, akan di peroleh hasil 

yang optimal pada gerakan pukulan dalam waktu sesingkat singkatnya 

sehingga dapat di peroleh pukulan yang kuat dan tajam. Jadi koordinasi mata 

tangan sangat di butuhkan dalam melakukan pukulan, karena koordinasi mata 

tangan sangat di butuhkan oleh setiap pemain dalam megarahkan suatu 

pukulan menuju sasaran yang di capai, sehingga dengan koordinasi mata 

tangan yang baik maka persentase keberhasilan dalam melakukan pukulan 

akan semakin tinggi. 

Telah dikemukakan di atas bahwa kekuatan otot lengan dan 

koordinasi mata tangan dengan kemampuan servis forehand tinggi 

bulutangkis menunjukan adanya keterkaitan dari satu variabel ke variabel ke 

lainnya. Dengan demikian dari kedua variabel tersebut diharapkan dapat 

dimiliki oleh seorang pemain bulutangkis guna menunjang keterampilan 

dalam bermain bulutangkis umumnya dan khususnya menunjang ketepatan 

servis forehand tinggi dalam bulutangkis karena sangat penting teknik untuk 

sevis forehand dalam bulutangkis maka perlu syarat sebagai modl dalam 
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melakukan servis diantaranya memiliki kondisi fisik yang memadai sebab 

untuk melakukan servis yang baik harus mempunyai kecepatan gerak lengan 

ketika memukul shuttlecock, kekuatan otot lengan untuk tenaga serta ayunan 

lengan dan koordinasi yang baik agar shuttlecock mampu melaju cepat dan 

keras.   

Dari hasil observasi peneliti pada tanggal 12 maret 2019 di 

ekstrakurikuler bulutangkis SMKN 3 Kota Sukabumi, Peneliti melihat peserta 

yang sedang mengikuti ekstrakurikuler bulutangkis yang di latih oleh bapak 

Wahyu, Total peserta yang mengikuti ekstrakurikuler 28 dan yang di ambil 

15 peserta. dari beberapa pertandingan peserta melakukan hasil yang sama 

yaitu  shuttlecock yang di servis oleh peserta seringkali tidak masuk pada 

daerah permainan. Hal ini terlihat dari koordinasi mata tangan yang tidak 

selaras serta peran kekuatan otot lengan yang dominan dalam melakukan 

servis forehand tinggi. Maka dari itu peneliti ingin membuktikan apakah hasil 

observasi yang terlihat dan tercatat bahwa kekuatan otot lengan dan 

koordinasi mata tangan itu berhubungan servis forehand tinggi. Ini menjadi 

bahan pertimbangan bahwa unsur dan faktor yang menunjang ketepatan 

servis forehand tinggi tidak diperhatikan.penulis meyakini Faktor yang 

mempengaruhi ketepatan servis forehand tinggi adalah kekuatan otot lengan 

dan koordinasi mata tangan. Siswa masih menganggap bahwa servis hanyalah 

sebuah awalan dari serangan, karena jika servis dapat dilakukan dengan tepat 

mengarah ke titik terlemah dari lawan atau ke daerah yang memang susah 

untuk dijangkau maka keberhasilan dalam memperoleh angka akan semakin 

tinggi.  

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk mengetahui mengenai 

hubungan kekuatan otot lengan dengan koordinasi mata-tangan terhadap 

ketepatan servis forehand tinggi bulutangkis peserta ekstrakurikuler SMKN 3 

Kota Sukabumi tahun ajaran 2019/2020. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka rumusan 

masalah adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan 

dengan ketepatan pukulan servis forehand tinggi dalam permaina  

bulutangkis peserta ekstrakulikuler di SMKN 3 Kota Sukabumi Tahun 

Ajaran 2019/2020 ? 

2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara koordinasi mata 

tangan dengan ketepatan pukulan servis forehand tinggi dalam 

permainan bulutangkis peserta ekstrakulikuler di SMKN 3 Kota 

Sukabumi Tahun Ajaran 2019/2020 ? 

3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan 

dengan koordinasi mata tangan terhadap ketepatan pukulan servis 

forehand tinggi  dalam permaina bulutangkis peserta ekstrakulikuler di 

SMKN 3 Kota Sukabumi Tahun Ajaran 2019/2020 ? 

 

C. Batasan Masalah 

Pada setiap penelitian terdapat batasan masalah hal tersebut 

dilakukan agar tidak terjadi perluasan permasalahan, adapun batasan 

masalah pada penelitian ini yaitu Hubungan Antara Kekuatan Otot Lengan 

dengan Koordinasi Mata Tangan terhadap Ketepatan Pukulan Servis 

forehand tinggi Dalam Permainan Bulutangkis peserta ekstrakulikuler di 

SMKN 3 Kota Sukabumi Tahun Ajaran 2019/2020. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah penelitian yang diajukan, maka dari peneliti 

ini yang sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hubungan yang signifikan antara 

Kekuatan otot lengan dengan ketepatan pukulan servis forehand tinggi  

dalam permainan  bulutangkis peserta ekstrakulikuler di SMKN 3 Kota 

Sukabumi Tahun Ajaran 2019/2020. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisa hubungan yang signifikan antara 

koordinasi mata tangan dengan ketepatan pukulan servis forehand 

tinggi  dalam permainan bulutangkis peserta ekstarkulikuler di SMKN 3 

Kota Sukabumi Tahun Ajaran 2019/2020. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa hubungan yang signifikan antara 

Kekuatan otot lengan dengan koordinasi mata tangan terhadap 

ketepatan pukulan servis forehand tinggi dalam permainan bulutangkis 

peserta ekstrakulikuler di SMKN 3 Kota Sukabumi Tahun Ajaran 

2019/2020. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan ruang lingkup dan permasalahan yang di teliti, peneliti 

ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Agar dapat digunakan sebagai bahan informasi serta kajian 

penelitian selanjutnya khususnya bagi para pemerhati peningkatan 

prestasi bulutangkis maupun se-profesi dalam membahas 

peningkatan kemampuan teknik servis bulutangkis peserta. 

b. Bahan referensi dalam memberikan materi latihan kepada peserta 

di lingkungan tempat latihan di SMKN 3 Kota Sukabumi 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pihak Pelatih 

Agar dapat dijadikan sebagai masukan dalam memberikan materi 

latihan dan peningkatan kemampuan teknik servis bulutangkis. 

b. Bagi Peserta 

Pembetulan terhadap teknik bulutangkis yang salah sehingga 

kemampuan teknik servis pada peserta akan meningkat. 


