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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Olahraga memiliki peran penting untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani tubuh 

manusia. Olahraga dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, dari anak-anak, dewasa, orang tua 

hingga usia lanjut. Olahraga salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. 

Manusia sebagai makhluk hidup sangat membutuhkan olahraga. Penting bagi manusia untuk 

mendapatkan tubuh yang bugar, dengan tubuh yang bugar, manusia dapat melakukan aktifitas sehari-

hari dengan baik. 

Tubuh yang bugar dapat terpenuhi dengan olahraga secara teratur dan berkelanjutan, disertai 

dengan aspek-aspek lain seperti makan, minum, dan rekreasi, serta istirahat yang cukup untuk 

mengembalikan kebugaran jasmani itu sendiri. 

Kegiatan olahraga dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, di dalam ruangan 

maupun di luar ruangan, seperti jogging, berenang, futsal, bulutangkis, dan sepak bola. Olahraga juga 

dapat dijadkan sebagai alat untuk manusia menyalurkan hobinya dan mengembangkan bakatnya pada 

cabang olahraga yang disukainya. 

Manusia yang sudah gemar melakukan olahraga yang disukainya, maka akan timbul rasa 

senang untuk melakukan olahraga tersebut. Manusia yang telah timbul rasa senang, biasanya akan 

membuat manusia melakukan apapun untuk mencapai keinginannya dan ini merupakan modal dasar 

bagi seorang untuk berhasil dalam menguasai cabang olahraga tertetu. 

Olahraga di Indonesia sendiri sudah cukup berkembang, Salah satu olahraga yang populer di 

Indonesia yaitu bulutangkis, mengingat banyaknya pemain bulutangkis Indonesia yang bertanding dan 

keluar menjadi juara diberbagai event dunia, maka perkembangan permainan bulutangkis di Indonesia 

sudah tidak diragukan lagi. 

Bulutangkis sebagai olahraga permainan dan pertandingan digemari hampir oleh semua 

masyarakat dunia. Bulutangkis juga olahraga yang sering dimainkan dimasyarakat setempat. 



Bulutangkis memiliki peraturan sederhana yang memungkinkan dapat dimainkan oleh anak-anak, 

remaja dan orang tua, baik laki-laki maupun perempuan.  

Olahraga bulutangkis merupakan jenis olahraga yang menggunakan alat seperti net, raket 

sebagai alat pemukul, dan satelkok sebagai objek yang dipukul. Olahraga bulutangkis memiliki 

keterampilan dasar hingga keterampilan yang kompleks. Tujuan dari olahraga ini yaitu memperoleh 

nilai dan kemenangan dengan cara menyebrangkan dan mejatuhkan satelkok di daerah lawan. 

Bulutangkis mempunyai beberapa teknik pukulan forehand maupun backhand, diantaranya 

service, lob, smash, drive, dan drop shot. Lob merupakan teknik dasar pukulan pada bulutangkis untuk 

melambungkan kok jauh kebagian balakang daerah lawan, dengan tujuan mengembalikan pukulan 

lawan, menggocek lawan, atau hanya untuk pertahanan. Pukulan lob perlu dilatih dengan menggunakan 

teknik yang benar dan bertenaga, karena pukulan ini berpusat pada pukulan melambung tinggi dan jauh 

kedaerah belakang lawan. Pukulan lob Pada dasarnya merupakan modal bagi kita dalam memainkan 

bulutangkis.  

Pukulan lob dilakukan dengan tenaga dan fokus yang tinggi agar perkenaan kok pas pada senar 

raket sehingga hasil yang diinginkan tercapai. Pemain pada dasarnya harus tahu serta memahami 

bagaimana melakukan pukulan lob dengan baik sebelum memainkannya. Lob bukanlah pukulan 

berbahaya, namun jika pemain tidak menguasai pukulan ini, maka permainan terasa hampa. Kurang 

kuatnya tenaga pada pukulan lob juga dapat menyebabkan bola tanggung, dimana posisi bola berada di 

atas net dan memudahkan lawan untuk melakukan smash. “Untuk dapat bermain bulutangkis dengan 

baik harus memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan penguasaan keterampilan 

seseorang”(Wasis Djoko Dwijoko, 2016, 87) . Pukulan lob dapat dilatih terus menerus, tapi dengan 

latihan yang seperti biasa dan berulang-ulang maka pemain akan merasa jenuh dan bosan, jika seperti 

ini minat pemain dalam melakukan latihan lob akan berkurang. 

Pukulan lob akan terasa berat dan sulit bagi pemula jika teknik yang digunakan salah dan 

tenaga yang dipakai kurang. “Agar dapat meningkatkan kemampuan pukulan lob, seorang pemain 

selain teknik dasar yang harus dikuasai, juga didukung oleh kemampuan fisik” (Muhammad Ishak, 



2011, 107). Kekuatan otot tangan yang menjadi salah satu faktor yang dominan, tentu sangat perlu 

dilatih. Dalam permainan bulutangkis biasanya pemula mengabaikan aspek itu dan bermain dengan apa 

adanya. Hasilnya mereka tidak tahu bagaimana menyenangkannya melakukan pukulan lob dalam 

bermain bulutangkis. 

Permainan sendiri merupakan sebuah aktivitas yang bertujuan untuk bersenang-senang. 

Permainan juga merupakan aktivitas gerak fisik yang dirancang untuk anak dapat meningkatkan 

beberapa kemampuan yang dimilikinya, dengan bermain anak dapat belajar banyak hal positif dari 

pengalaman yang anak lakukan saat bermain, selain bisa menimbulkan rasa senang, permainan 

memiliki banyak manfaat lain, salah satunya permainan dapat meningkatkan motivasi untuk melakukan 

suatu hal yang positif dengan senang tanpa adanya tekanan. 

Permainan dibutuhkan untuk para pemula bulutangkis yang mengalami masalah ketidaktarikan 

dalam melakukan latihan lob dengan materi yang cendrung tidak bervariasi, Permainan dapat membuat 

pemula merasakan senang dan mendapatkan nilai positif dari permainan tersebut. 

Situasi ini mendorong peneliti untuk membuat Model Latihan Lob Bulutangkis Berbasis 

Permainan untuk Pemula, dengan dibuat model latihan lob berbasis permainan diharapkan dapat 

memudahkan pemula bulutangkis dalam melatih pukulan lob serta tidak memberikan rasa bosan atau 

jenuh sekaligus menciptakan suasana yang menyenangkan dalam berlatih pukulan lob.  

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

 

1. Nama Permainan : Melambung Jauh  

A. Tujuan Bermain 

 Melatih kekuatan lengan 

B. Media 

 Lapangan 

 Bola (kok) 

 Garis / batas 

C. Peraturan bermain 

 Setiap peserta memegang kok dan mempunyai kesempatan yang sama. 

 peserta akan berdiri dibelakang garis yang sudah ditentukan. 

 Saat mulai anak akan melempar bola / kok sekuat tenaga dan sejauh mungkin. 

 Semakin jauh lemparan anak makan semakin baik penilaiannya. 

D. Desain model 

 

 



2. Nama Permainan : Sapa Kuat 

A. Tujuan Bermain 

 Melatih kekuatan lengan 

B. Media 

 Lapangan 

C. Peraturan bermain 

 Terdiri dari 2 peserta yang saling berhadapan. 

 Posisi awal yaitu saling memegang bahu temannya. 

 Saat aba-aba mulai peserta mendorong lawannya samapai berhasil mendorong mundur 

sebanyak 3 langkah. 

 peserta yang berhasil membuat mundur temannya sebanyak 3 langkah, adalah pemenangnya. 

D. Desain model 

 

 

 

 

 

 

 



3.Nama Permainan : Helcurt  

A. Tujuan Bermain 

 Melatih kekuatan lengan 

B. Media 

 Lapangan 

 Cone 

C. Peraturan bermain 

 Posisi peserta merangkak dan bersiap di belakang garis awal. 

 Setiap peserta mendapatkan kesematan yang sama dan berjuang menjadi yang tercepat. 

 Ketika aba-aba mulai, maka anak harus merangkak ke garis finish secepat mungkin. 

 Semakin cepat anak sampai, maka semakin bagus. 

D. Desain model 

 

 

 

 



4. Nama Permainan : Tahan Lama 

A. Tujuan Bermain 

 Melatih kekuatan lengan 

 Melatih kekuatan mental 

B. Media 

 Lapangan 

 Tiang 

C. Peraturan bermain 

 Posisi peserta berada dibawah tiang.. 

 Setiap peserta mendapatkan kesematan yang sama. 

 Ketika aba-aba mulai, maka peserta melompat untuk bergelantungan di tiang dan menahannya 

selama mungkin. 

 Semakin lama peserta dapat bergelantungan dan menahan, maka semakin baik 

D. Desain model. 

 

 

 



5. Nama Permainan : Pukul Jauh 

A. Tujuan Bermain 

 Melatih kekuatan lengan 

 Ketepatan pukulan 

B. Media 

 Lapangan 

 Raket 

 kok 

C. Peraturan bermain 

 peserta akan berdiri dibelakang garis. 

 Setiap peserta memegang raket. 

 Peserta harus memukul kok yang diberikan kepadanya sejauh mungkin dengan menggunakan 

teknik pukulan lob. 

 Peserta dengan memukul kok paling jauh adalah pemenangnya 

D. Desain model 

 



6. Nama Permainan : Push Toss 

A. Tujuan Bermain 

 Melatih kekuatan lengan 

 Meningkatkan konsentrasi untuk melatih keseimbangan 

B. Media 

 Lapangan 

C. Peraturan bermain 

 Permainan berpasangan 

 Peserta saling berhadapan 

 Ketika aba-aba mulai, maka peserta harus melakukan push dan toss dengan pasangannya 

sebanyak mungkin. 

 Semakin banyak jumlah push toss yang dilakukan, maka semakin bagus penilainannya. 

D. Desain model 

 

 

 

 

 

 

 



7. Nama Permainan : Balap Gerobak Orang 

A. Tujuan Bermain 

 Melatih kekuatan lengan 

 Meningkatkan konsentrasi untuk menjaga keseimbangan 

 Meningkatkan kerjasama 

B. Media 

 Lapangagan 

 cone 

C. Peraturan bermain 

 Permainan berpasangan 

 Posisi tim yang bertanding berada di belakang garis awal (Start) 

 Ketika aba-aba mulai, maka tim yang terdiri dari 2 anak melakukan posisi seperti dorong 

gerobak dengan salah satu temannya menjadi gerobak, dan teman yang laininya mendorong 

(memegang kaki temannya) 

 Selanjutnya tim akan berjalan sampai ujung, kemudian bergantian posisi dan jalan kembali 

sampai (Finish) 

 Tim tercepat yang sampai finish mendapatkan nilai terbaik 

D. Desain model 

 

 

 

 

 



8. Nama Permainan : Salaman Prajurit 

A. Tujuan Bermain 

 Melatih kekuatan lengan 

 Meningkatkan konsentrasi untuk menjaga keseimbangan 

B. Media 

 Lapangagan 

C. Peraturan bermain 

 Permainan berpasangan. 

 Peserta saling berhadapan. 

 Posisi siap yaitu posisi seperti push up. 

 Ketika aba-aba mulai, maka peserta harus melakukan push up dan salaman dengan pasangan 

yang ada di depannya selama 1 menit. 

 Peserta dengan melakukan jumlah push toss terbanyak, mendapatkan penilaian yang bagus. 

D. Desain model 

 

 

 

 

 

 



9. Nama Permainan : Lempar tangkap 

A. Tujuan Bermain 

 Melatih kekuatan lengan 

 Melatih akurasi 

B. Media 

 Lapangan 

 Cone 

 Bola 

C. Peraturan bermain 

 Setiap kelompok terdiri dari 2 anak. 

 Dalam permainan terdapat satu kelompok yang saling berhadapan dengan jarak yang sudah 

ditentukan. 

 Setiap pasangan kelompok mempunyai 1 bola yang dipegang oleh salah satu anak. 

 Ketika aba-aba mulai, anak yang memegang bola tersebut melempar kearah temannya yang 

nantinya akan ditangkap oleh temannya sendiri. 

 anak akan terus bergantian melempar bola sampai waktu permainan selesai. 

 Semakin banyak lemparan semakin bagus penilaiannya. 

 

 

 

 



D. Desain Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Nama Permainan : Turun Bersama 

A. Tujuan Bermain 

 Melatih kekuatan lengan 

 Melatih kekuatan tungkai 

 Melatih kekompakan 

B. Media 

 Lapangan 

C. Peraturan bermain 

 peserta akan berdiri berhadapan dan berpasangan 

 Persiapan peserta akan saling berpegangan dengan jarak yang dekat 

 Ketika aba-aba mulai, maka anak harus menjatuhkan tubuh kebelakang sampai berbentuk squat 

dengan tangan yang lurus saling berpegangan. 

 Semakin lama peserta dapat bertahan dan tidak jatuh, maka semakin bagus penilainannya. 

D. Desain model 

 

 

 



11. Nama Permainan : Estafet Bola 

A. Tujuan Bermain 

 Melatih kekuatan lengan 

 kerjasama 

B. Media 

 Lapangagan 

 Bola 

C. Peraturan bermain 

 Permainan kelompok terdiri dari 5 orang. 

 Posisi kelompok berbaris kebelakang dengan peserta paling depan memegang bola. 

 Ketika aba-aba mulai, maka peserta harus mengoper bola dari depan kebelakang dengan cara 

yang sudah ditentukan. 

 Pemain belakang yang menerima bola berlari kegaris finish. 

 Kelompok yang paling cepat menyelesaikannya adalah kelompok terbaik. 

D. Desain model 

 



12. Nama Permainan : Lempar Target 

A. Tujuan Bermain 

 Melatih kekuatan lengan 

 Melatih fokus dalam melempar 

 konsentrasi 

B. Media 

 Lapangagan 

 Bola 

 Keranjang 

C. Peraturan bermain 

 Permainan kelompok terdiri dari 5 orang. 

 Posisi kelompok berbaris kebelakang dengan peserta paling depan memegang bola. 

 Peserta yang sudah melempar bola bertukar kebelakang lalu bergantian dengan teman yang 

dibeakangnya. 

 Kelompok yang paling banyak memasukan bola ke target adalah kelompok terbaik. 

D. Model bermain 

 

 

 

 



13. Nama Permainan : Hancurkan  

A. Tujuan Bermain 

 Melatih kekuatan lengan 

 Melatih fokus dalam melempar 

 konsentrasi 

B. Media 

 Lapangagan 

 Bola 

 Botol 

 Cone 

C. Peraturan bermain 

 Permainan kelompok terdiri dari 5 orang. 

 Posisi kelompok berbaris kebelakang dengan peserta paling depan memegang bola. 

 Peserta yang sudah melempar bola bertukar kebelakang lalu bergantian dengan teman yang 

dibelakangnya. 

 Kelompok yang paling cepat menghancurkan sasaran atau target adalah kelompok terbaik. 

D. Model bermain 

  

 

 

 

 



14. Nama Permainan : Naik Serentak 

A. Tujuan Bermain 

 Melatih kekuatan lengan 

 Menjaga keseimbangan 

 Melatih kekompakan 

 konsentrasi 

B. Media 

 Lapangan 

C. Peraturan bermain 

 Setiap kelompok terdiri dari 5 peserta 

 Kelompok mengambil posisi baris kebelakang dan tiarap 

 Setiap orang yang berada dibelakang temannya akan menopang kaki yang berada didepannya 

dengan menggunakan bahu. 

 Ketika aba-aba mulai, semua dorong seperti posisi push up dengan salaing menopang kaki 

teman yang didepan. 

 Kelompok yang dapat menahan lama adalah kelompok terbaik. 

D. Model bermain 

 

 

 



 

15. Nama Permainan : Lari Kereta  

A. Tujuan Bermain 

 Melatih daya tahan 

 Melatih kekompakan 

B. Media 

 Lapangan 

 Cone 

C. Peraturan bermain 

 Setiap kelompok terdiri dari 5 anak. 

 Mula-mula kelompok berdiri di garis awal dan berbaris kebelakang. 

 Ketika permainan dimulai, orang pertama akan lari sampai jarak yang sudah ditentukan, dan 

kembali lagi untuk menggandeng tangan orang kedua yang kemudian mereka lari dan kembali 

lagi untuk orang kedua menggandeng orang ketiga dan begitupun seterusnya sampai orang 

keempat menggandeng orang kelima dan semua saling lari bergandengan sampai akhir tiba 

kembali ke titik awal dan selesai. 

 Kelompok yang tercepat dan selesai lebih dulu adalah kelompok terbaik. 

D. Desain Model 
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