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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bulutangkis merupakan cabang olahraga yang diminati di berbagai

penjuru dunia, dikarenakan bulutangkis merupakan cabang olahraga yang dapat

dimainkan oleh berbagai kelompok umur, dari anak-anak, pemula, remaja,

dewasa bahkan veteran pun masih banyak yang memilih cabang olahraga

bulutangkis sebagai olahraga yang paling diminati, sehingga banyak kejuaraan

yang diadakan setiap tahunnya untuk ajang penyaluran bakat dan prestasi atlet-

atlet di tiap daerah. Dalam cabang olahraga bulutangkis, suatu prestasi dapat

dicapai jika atlet tersebut telah menguasai beberapa faktor kondisi fisik, teknik,

taktik dan mental, beberapa faktor ini berasal dari diri atlet sendiri atau bisa

disebut sebagai faktor internal.  Diluar dari faktor tersebut adalah faktor eksternal

antara lain pelatih, sarana latihan, lingkungan latihan dan dukungan dari orang

tua atlet itu sendiri.

Prestasi bulutangkis Indonesia di tingkat dunia saat ini sedang mengalami

kemunduran, faktor yang bisa mempengaruhi selain faktor teknik juga faktor

kondisi fisik pemain. Hal ini menjadi tantangan bagi para pelatih bulutangkis di

Indonesia untuk mengupayakan peningkatan kondisi fisik atlet, seperti daya

tahan, kekuatan, kecepatan, fleksibilitas, kelincahan dan koordinasi gerakan

footwork yang baik. Footwork itu sendiri adalah gerakan langkah kaki untuk

mengatur posisi badan sedemikian rupa sehingga posisi tubuh saat memukul

shuttlecock sesuai dengan posisinya. Aspek kondisi fisik tersebut sangat penting

karena dalam permainan bulutangkis pemain harus melakukan gerakan yang
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kompleks, seperti meloncat, gerak cepat mengejar shuttlecock, memutar badan,

melangkah lebar untuk menjaga keseimbangan tubuh.

Didalam suatu pertandingan gerakan-gerakan tersebut dilakukan

berulang-ulang sehingga pemain akan mengalami kelelahan yang mempengaruhi

pada permainan, seperti pukulan yang tidak terarah, koordinasi menurun, power

yang lemah. Karena itu pemain bulutangkis harus memiliki tingkat kondisi fisik

yang baik, melalui pelatihan kondisi fisik yang terprogram dengan baik maka

faktor kelelahan akan bisa diatasi. Dengan kata lain, atlet bulutangkis harus

memiliki kondisi fisik yang baik agar dalam suatu pertandingan atlet tersebut

dapat menjaga konsistensi permainannya.

Karakteristik bulutangkis adalah permainan mengejar shuttlecock agar

tidak jatuh di daerahnya, otomatis pemain harus berusaha mengejar shuttlecock

kemanapun arahnya, dengan tujuan shuttlecock dapat jatuh di daerah permainan

lawan. Karena itu faktor kelincahan tidak kalah pentingnya dalam permainan

bulutangkis, tujuannya agar pemain dapat melakukan footwork yang benar dan

cepat. Hal tersebut berkaitan dengan permainan bulutangkis yang membutuhkan

gerakan yang cepat dan eksplosif, sehingga faktor footwork sangat penting dalam

permainan bulutangkis. Footwork berkaitan erat dengan kekuatan kaki sehingga

banyak cara yang dapat dilakukan untuk melatih footwork pemain bulutangkis,

berikut beberapa latihan yang dapat meningkatkan kelincahan dalam bulutangkis,

latihan langkah, shuttle run, skipping dan sprint. Beberapa latihan tersebut

mangandung gerakan yang cepat dan eksplosif sehingga cocok untuk

meningkatkan footwork.
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Dalam uraian diatas penulis menyebutkan beberapa latihan yang dapat

meningkatkan footwork pemain bulutangkis, namun saat ini jarang seorang

pelatih yang menggunakan variasi latihan tersebut untuk meningkatkan

kelincahan, kecenderungan pelatih hanya memakai pola latihan langkah kaki.

Berdasarkan hasil pengamatan selama saya menjadi salah satu atlet di klub

bulutangkis PB. Surya Tidar Magelang, khusus untuk latihan kelincahan

terutama latihan footwork terlalu sering menggunakan jenis latihan sprint dan

latihan langkah kaki, sehingga para atlet sering merasa jenuh dengan bentuk

latihan yang terlalu sering diberikan. Atlet yang merasa jenuh akan

berdampak pada cara latihan yang kurang serius, sehingga dalam upaya

meningkatkan footwork terkesan lama atau bahkan susah untuk

dikembangkan.

Kurangnya variasi latihan ini yang membuat peneliti ingin

mengenalkan bentuk variasi latihan footwork sekaligus untuk

membandingkan jenis latihan yang paling berpengaruh untuk peningkatan

footwork. Selain kurangnya variasi latihan, kesalahan footwork juga banyak

dialami oleh atlet sehingga atlet kurang bisa menguasai lapangan ketika

bertanding, karena kesalahan footwork akan berpengaruh pada kecepatan

footwork. Dari permasalahan tersebut peneliti akan membandingkan dua

bentuk latihan footwork yaitu latihan skipping dan shuttle run, kemudian hasil

dari dua bentuk latihan tersebut akan dibandingkan untuk mengetahui bentuk

latihan yang lebih efektif bagi peningkatan footwork bulutangkis usia 11-13

tahun.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas identifikasi masalah yang mendorong

penulis untuk melakukan penelitian berkenaan judul di atas.

1. Peningkatan footwork atlet yang kurang berkembang.

2. Kurangnya variasi latihan untuk meningkatkan footwork.

3. Atlet merasa jenuh dengan bentuk latihan yang diberikan.

4. Kesalahan footwork masih sering dialami atlet.

5. Latihan skipping dan shuttle run jarang diberikan pada atlet di klub

bulutangkis Surya Tidar.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini akan dibatasi masalah “Pengaruh Latihan Skipping

dan Shuttle run Terhadap Footwork Bulutangkis Usia 11-13 tahun PB. Surya

Tidar Magelang”.

D. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang masalah di atas, penulis akan

mengajukan perumusan masalah yang nantinya akan terjawab melalui penelitian

yang akan penulis lakukan. Adapun perumusan yang penulis ajukan adalah:

1. Adakah pengaruh latihan skipping dan shuttle run terhadap footwork

bulutangkis usia 11-13 tahun?

2. Adakah perbedaan pengaruh antara latihan skipping dan shuttle run terhadap

footwork bulutangkis usia 11-13 tahun?
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh latihan skipping dan shuttle run terhadap footwork

bulutangkis usia 11-13 tahun PB.Surya Tidar Magelang.

2. Mengetahui perbedaan pengaruh latihan antara skipping dan shuttle run

terhadap peningkatan footwork bulutangkis usia 11-13 tahun PB. Surya Tidar

Magelang.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh

yang ditimbulkan dan seberapa besar kontribusinya dalam meningkatkan

footwork bulutangkis usia 11-13 tahun melalui latihan skipping dan shuttle run.

Sehingga dapat menjadi pedoman bagi para pelatih untuk melatih fisik atletnya

khususnya dalam melatih footwork.


