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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

        Olahraga merupakan salah satu pilar menuju kejayaan suatu bangsa. 

Pembinaan olahraga tidak dapat dilakukan secara sentralistik atau terpusat 

disuatu daerah saja. “Maju bersama menuju Kejayaan” merupakan ungkapan 

untuk ditindak lanjuti. Maju bersama diartikan bahwa setiap daerah akan 

mampu memberikan prestasi olahraga terbaiknya sesuai dengan daya dukung 

daerah setempat, baik secara ekologis, sosiologis ataupun lainnya. 

        Bulutangkis adalah cabang olahraga yang dimainkan oleh dua pemain 

atau dua pasang pemain yang saling berlawanan dalam suatu lapangan 

berbentuk persegi yang dibatasi oleh net/jarring yang terletak pada bagian 

tengah lapangan yang membagi lapangan menjadi 2 bagian yang sama. 

Pemain menggunakan raket untuk memukul kok  dan melakukan serangan ke 

daerah lawan atau menangkis shuttlecock agar tidak jatuh ke daerah sendiri. 

        Setiap pemain dalam melakukan servis pendek mempunyai ketepatan 

yang berbeda-beda, hal ini terlihat sekali pada saat bermain. Teknik yang 

salah satu tidak tepat juga merupakan salah satu faktor penyebab kekalahan 

dalam sebuah pertandingan. Banyak siswa yang masih asal-asalan dalam 

melakukan servis pendek, bahkan masih ada beberapa yang menyangkut di 

net ataupun keluar dari lapangan permainan. 

        “Servis pendek adalah merupakan pukulan dengan raket yang 

menerbangkan kok ke bidang lapangn lain dengan arah diagonal yang 

bertujuan sebagai pembuka permainan dan merupakan pukulan yang penting 

dalam permainan bulutangki. pukulan servis dengan mengarahkan kok 

dengan tujuan ke dua sasaran yaitu, ke sudut titik perpotongan antara garis 

tengah, garis servis, dan garis tepi sedang jalannya kok menyusur tipis 

melewati net, servis pendek ada dua macam yaitu servis pendek forehand dan 

backhand. 
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        Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang diselenggarakan 

untuk memenuhi tuntutan penguasaan bahan kajian dan pelajaran dengan 

alokasi waktu yang diatur secara tersendiri berdasarkan kebutuhan. Ada pula 

yang mengartikan ekstrakurikuler adalah kegiatan diluar jam pembelajaran 

biasa dan pada waktu libur sekolah yang dilakukan baik disekolah ataupun 

diluar sekolah dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuan peserta didik , 

mengenal hubungan antara berbagai pelajaran, menyalurkan bakat dan 

pengembangan diri menuju manusia seutuhnya. Jadi kegiatan ekstrakulikuler 

merupakan bagian integral dan sangat penting dalam keseluruhan proses 

pendidikan. 

        Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di MTs Yaspim 

Gegerbitung dalam melakukan permainan bulutangkis siswa masih banyak 

mengalami hambatan. Salah satunya dalam melakukan teknik dasar servis 

pendek masih banyak siswa yang tidak mampu melakukannya dengan 

sempura, bahkan masih banyak siswa yang belum bisa melakukan gerakan 

servis pendek dengan sempurna. Jika dilihat dari observasi yang dilakukan 

permasalahan yang terjadi siswa masih belum sempurna melakukan gerakan 

servis pendek tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman tentang 

teknik dasar servis pendek bulutangkis. Selain itu juga kebanyakan siswa 

belum memahami bagaimana perkenaan kok yang benar pada saat melakukan 

gerakan servis pendek agar servis yang dilakukan dapat sempurna. Seperti 

yang telah dijelaskan bahwa peranan kelentukan pergelangan tangan terhadap 

servis pendek sangat penting untuk keberhasilan melakukan servis pendek 

dengan sempurna. Dari hasil tersebut siswa di sekolah MTs YASPIM 

Gegerbitung, yaitu pembelajaran ekstakurikuler bulu tangkis belum 

menguasai gerakan teknik servis pendek. Masih banyak siswa yang kurang 

mampu menguasai  teknik gerakan ini karena memerlukan kelentukan 

pergelangan tangan. Di tinjau dari sarana prasana olahraga belum lengkap dan 

kurang memadai, jadi dalam latihan permainan bulutangkis belum 

tersampaikan dengan baik seperti yang diharapkan. 
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        Berdasarkan uraian di atas maka kiranya menarik dilaksanakan 

penelitian dengan judul “Hubungan kelentukan pergelangan tangan terhadap 

servis pendek dalam permainan bulutangkis di MTs Yaspim Gegerbitung”. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang maka rumusan pada penelitian ini adalah: 

Adakah hubungan kelentukan pergelangan tangan terhadap servis pendek 

dalam permainan bulutangkis di MTs Yaspim Gegerbitung? 

 

C. Batasan Masalah  

    Mengingat luasnya permasalahan dan keterbatasan yang ada pada 

peneliti, maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini 

peneliti hanya membahas mengenai hubungan kelentukan pergelangan tangan 

terhadap servis pendek dalam permainan bulutangkis di MTs Yaspim 

Gegerbitung 

 

D. Tujuan Penelitian 

        Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui apakah ada hubungannya kelentukan pergelangan tangan 

terhadap servis pendek dalam permainan bulutangkisi pada ekstrakurikuler di 

MTs Yaspim Gegerbitung. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

        Dapat menambah wawasan pengetahuan yang lebih jauh tentang 

permainan bulutangkis khususnya gerakan servis pendek. 
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2. Manfaat Peraktis 

        Diharapkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat 

menjadi tambahan informasi untuk memperkarya ilmu pengetahuan 

bulutangkis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


