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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

Olahraga merupakan salah satu unsur yang 

berpengaruh dalam kehidupan manusia. Secara umum 

olahraga merupakan salah satu aktifitas fisik maupun 

psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan 

meningkatkan kualitas kesehatan dan daya tahan tubuh 

seseorang. Berolahraga juga dapat membantu 

melindungi dari berbagai macam penyakit, dan dapat 

meningkatkan suasana hati dan mengurangi stress selain 

itu manfaat lain dari olahraga yaitu membentuk otot–

otot yang ada didalam tubuh manusia, selain itu manfaat 

olahraga yang utama bagi tubuh yaitu untuk menjaga 

kebugaran. 

Olahraga sendiri dapat dilakukan oleh berbagai 

usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Karena olahraga 

sejatinya merupakan suatu kegiatan yang 

menyenangkan, selain itu melalui olahraga kita dapat 

kesempatan luas untuk mengembangkan kemampuan, 

menemukan teman-teman baru, apalagi jika kita 

menekuni suatu olahraga sehingga menjadi olahraga 

prestasi, hal itu akan membuat kita juga dapat 

menambah pengalaman berpergian dan bertanding yang 
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mendatangkan kegembiraan dan kepuasan. Modal dasar 

untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam satu cabang 

olahraga adalah memiliki bakat yang sesuai dengan 

tuntutan dan spesifikasi masing-masing cabang olahraga 

itu.  

Di negara-negara yang sudah maju dan 

berkembang dalam olahraga, latihan-latihan untuk 

menuju prestasi yang tinggi telah dilakukan sedini 

mungkin, dan latihan yang diterapkan berupa program-

program yang teratur dengan target yang meningkat 

secara bertahap dan dalam waktu jangka panjang. 

Salah satu cabang olahraga yang semakin 

berkembang di Indonesia adalah cabang olahraga 

bulutangkis. Bulutangkis sendiri merupakan cabang 

olahraga permainan yang termasuk dalam permainan 

bola kecil, olahraga ini dapat di lakukan di dalam (indoor) 

maupun di luar (outdoor) lapangan, dengan 

menggunakan shuttlecock dan racket sebagai alat 

pemukul shuttlecock, dengan lapangan permainan yang 

berbentuk persegi panjang dan dibatasi oleh net untuk 

memisahkan daerah permainan sendiri dengan daerah 

permainan lawan.  

Olahraga ini dimainkan oleh semua kalangan 

masyarakat karena dapat memberikan kesenangan juga 

kesehatan dan hal ini menjadi daya tarik tersendiri, 

sehingga tidak sedikit dari masyarakat yang sudah 
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memfokuskan diri untuk berprestasi dicabang olahraga 

ini. Di Indonesia sendiri pun sudah bayak atlet-atlet 

professional yang bermunculan. Dilihat dari kejuaraan-

kejuaraan yang dilaksanakan disekolah-sekolah, 

universitas maupun diklub bulutangkis yang berada di 

masyarakat sekitar, mereka sudah mulai berlatih hampir 

setiap hari untuk bisa mencapai target mereka masing-

masing. 

Pemanasan merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan sebelum melakukan kegiatan inti. Pemanasan 

dilakukan sebelum melakukan aktifitas olahraga, latihan, 

maupun saat sebelum bertanding, selain mengurangi 

resiko terjadinya cidera, pemanasan bisa membuat 

tubuh menjadi lebih siap ketika latihan ataupun sebelum 

pertandingan berlangsung. 

Seperti yang kita ketahui tentang materi 

pemanasan, atlet maupun masyarakat sekitar 

seharusnya tidak boleh mengabaikan hal tersebut 

khususnya sebelum atlet tersebut bertanding, mengingat 

pemanasan sangat penting untuk dilakukan karena 

pemanasan mampu meningkatkan suhu tubuh, dan 

membuat tubuh menjadi lebih siap untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas yang berat, selain itu pemanasan bisa 

mengurangi resiko terjadinya cidera. Jadi, sangat penting 

bagi atlet yang akan bertanding agar memperhatikan dan 
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tidak menganggap sepele tentang pemanasan pra-

pertandingan ( warm-up before competition ). 

Materi yang sama setiap harinya selalu diberikan 

kepada atlet, terutama dari materi pemanasan, tidak 

sedikit dari atlet yang merasa jenuh atau bosan dengan 

materi pemanasan tersebut, dan itu bisa dilihat dari 

keseharian atlet saat berlatih, dan akhirnya hal seperti ini 

pun terbawa oleh atlet saat sebelum bertanding, atau 

atlet yang akan melakukan pertandingan. Padahal 

pemanasan atau warm-up sendiri sangat penting 

dilakukan oleh setiap atlet yang akan bertanding, karena 

jika tidak melakukan pemasanan sebelum bertanding 

dapat meyebabkan hal-hal yang merugikan atlet ketika 

pertandingan berlangsung. 

Hal demikian juga terjadi diklub olahraga 

bulutangkis Sevone Badminton Club, Tyfo Badminton 

Club, dan Hafana Badminton Club, kurangnya minat para 

atlet untuk melakukan pemanasan karena bentuk atau 

materi pemanasan yang membosankan dan cenderung 

tidak bervariasi dan akhirnya suatu kebiasaan yang tidak 

baik dan merugikan ini terbawa sampai saat sebelum 

bertanding, dan membuat para atlet tersebut tidak 

memiliki ketertaikan untuk melakukan pemanasan 

sebelum bertanding. Sehingga dapat menimbulkan 

potensi terjadinya cidera yang lebih besar saat 

bertanding, membuat atlet tidak memiliki motivasi 
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bertanding, dan dapat memperngaruhi performa atlet 

karena bisa menyebabkan penurunan kualitas atlet 

selama pertandingan berlangsung, dan tentunya bisa 

menyebabkan kekalahan bagi atlet dalam pertandingan. 

Permainan sendiri merupakan sebuah aktivitas 

yang bertujuan untuk bersenang-senang, selain itu 

permainan juga merupakan aktivitas gerak yang 

sebenarnya dirancang dengan maksud agar anak dapat 

meningkatkan beberapa kemampuan tertentu 

berdasarkan pengalaman belajar, dengan bermain anak 

bisa mendapatkan banyak hal positif, selain bisa 

menimbulkan rasa senang dan ceria, manfaat lain dari 

permainan juga cukup banyak, salah satunya permainan 

yang bisa memberikan nilai tertentu seperti 

meningkatkan motivasi untuk melakukan suatu hal yang 

positif, dan hal ini sangat dibutuhkan untuk atlet-atlet 

yang mengalami masalah dengan kejenuhan atau tidak 

adanya ketertarikan untuk melakukan pemanasan 

dengan materi yang cenderung tidak bervariasi. Jadi, 

dengan demikian dalam hal ini atlet bisa merasakan 

kesenangan dan mendapatkan nilai positif lain dari 

permainan tersebut. 

Apabila dikaitkan dengan gambaran diatas 

peneliti memiliki ketertarikan untuk memadupadankan 

permainan dengan materi pemanasan karena hal ini 

dapat menjadi sebuah inovasi baru dalam 
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pengembangan materi pemanasan, dan juga bisa 

menjadi salah satu cara untuk membantu atlet 

mengatasi masalah yang didapat, seperti memasukan 

unsur-unsur setiap gerakan yang akan dilakukan saat 

pertandingan nanti contohnya seperti gerakan dasar 

squat, lunges, sprint, lalu gerakan memukul seperti 

pukulan lob, dan netting, akan dipadukan dengan 

permainan, dan selain itu nanti materi ini juga bisa 

dilakukan untuk materi latihan karena bisa juga 

digunakan untuk melatih otot seperti otot quadriceps, 

calf, hamstring, dan otot lainya terutama otot yang 

digunakan dalam gerakan-gerakan bulutangkis.  

Jadi dengan adanya inovasi terbaru seperti ini 

diharapkan bisa memberikan hal-hal positif yang baru 

kepada atlet untuk perkembangan prestasinya dan hal 

itu dapat dilihat dari keseharian atlet saat sedang 

berlatih, ketika diberikan meteri latihan yang dipadukan 

dengan modifikasi permainan atlet dapat merasakan 

kesenangan dan menjadi lebih semangat saat berlatih, 

dan hal itu bukan tidak mungkin jika materi pemanasan 

pra-pertandingan ini dipadukan dengan modifikasi 

permainan juga bisa membuat kondisi atlet sebelum 

bertanding menjadi lebih semangat dan termotivasi, 

dengan begitu atlet bisa mengeluarkan segala 

kemampuannya dengan maksimal, dan dengan begitu 
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mereka bisa mencapai targetnya masing masing dengan 

optimal. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan 

melakukan penelitian mengenai Model Pemanasan Pra-

Pertandingan Berbasis Permainan untuk Atlet Cabang 

Olahraga Bulutangkis, dengan dibuat model pemanasan 

pra-pertandingan berbasis permainan ini diharap dapat 

meningkatkan kesiapan atlet dalam pertandingan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 
 

A. Model – model Pemanasan Pra-pertandingan 

1) Nama   : FISH CATCHER 
Permainan   

 
Tujuan : Perminan ini bertujuan untuk 

meregangkan otot-otot pada 

pergelangan tangan dan bahu 

sebelum memulai pertandingan. 

Di dalam permainan ini terdapat 

unsur kekuatan dan kerja sama. 

Selain itu permainan ini juga bisa 

melatih kecepatan bergerak atlet 

saat bertanding. 

 
Kategori  : Beregu 

Permainan  

 
Media / Alat : 1. Lapangan 

Permainan   2. Stopwatch 

 

Cara Bermain 

1. Pemain dibagi menjadi dua tim, yaitu tim jala dan 

tim ikan. Tim yang berperan sebagai jala ikan 
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berbaris bersaf sesuai lebar lapangan / area 

kosong dan bergandengan tangan. Tim yang 

berperan sebagai ikan bebas menempatkan posisi 

dimana saja namun tetap di dalam lapangan / 

area kosong. 

2. Tim yang berperan sebagai jala ikan berusaha 

menangkap ikan-ikan dengan cara menarik atau 

mengepung ikan yang akan ditangkap, jika ikan 

tertangkap maka ikan yang tertangkap bergabung 

ke dalam tim jala dan ikut bergandengan tangan. 

3. Lama permainan ini yaitu selama 3 menit. Dalam 

waktu 3 menit, tim harus dapat menagkap ikan 

sebanyak-banyaknya. Tim yang berperan sebagi 

ikan berusaha intuk menghindar dari kejaran tim 

jala ikan. 

 

Gambar Permainan dan Keterangan Gambar : 
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2) Nama  : BENTENG PYRAMID 
Permainan 
 
Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh dan 

meregangkan seluruh otot-otot 

tangan dan kaki. Di dalam 

permainan ini terdapat unsur 

strategi dan kelincahan. Selain itu 

permainan ini juga bisa menjadi 

latihan untuk meningkatkan 

kekuatan otot lengan dan kaki. 

Kategori  : Beregu 

Permainan 

 

Media / Alat : 1. Lapangan 

Permainan   2. Shuttlecock 

     3. Cup 

 

Cara Bermain 

1. Pemain dibagi ke dalam beberapa tim, setiap tim 

mempunyai shuttlecock yang sudah dibentuk 

menjadi pyramid. 

2. Setiap pemain berbaris berhadapan dan pemain 

paling belakang memegang 3 sampai lima 

shuttlecock untuk menghancurkan pyramid lawan. 
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3.  Cara bermainnya yaitu setiap pemain dari setiap 

tim berusaha untuk menghancurkan pyramid milik 

tim lain dengan cara melempar shuttlecock ke arah 

pyramid tim lawan sampai pyramid nya runtuh. 

4. Selain berusaha untuk mengahancurkan pyramid 

milik lawan, masing-masing tim juga harus 

berusaha untuk mempertahankan pyramid milik 

tim mereka.,Tim yang berhasil menghancurkan 

pyramid lawan terlebih dahulu tanpa pyramid 

mereka sendiri hancur dinyatakan menang. 

 

Gambar Permainan dan Keterangan Gambar : 
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3) Nama  : LEMPAR TANGKAP 
Permainan 

 

Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh sebelum 

memulai pertandingan. Di dalam 

permainan ini terdapat unsur 

strategi, kecepatan, dan 

kelincahan. Selain itu permainan 

ini juga bisa menguatkan otot 

lengan dan kaki jadi sebelum 

bertanding atlet bisa mendapat 

manfaat lebih dari permainan ini. 

 

Kategori  : Beregu 

Permainan 

 

Media / Alat : 1. Lapangan 

Permainan   2. Shuttlecock 

     3. Keranjang 

 

Cara Bermain 

1. Pemain terbagi kedalam 2 tim, atau lebih. 

2. Shuttlecock harus di oper terlebih dahulu ke 

teman satu tim yang berdekatan, lalu pemain 
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melemparkan Shuttlecock kepada pemain yang 

berada di area tim lawan. 

3. Lalu pemain yang sudah menunggu diarea tim 

lawan harus langsung memasukan shuttlecock ke 

dalam keranjang yang sudah di sediakan. Tim 

yang berhasil memasukan shuttlecock terlebih 

dahulu maka tim itu pemenangnya. 

 

Gambar Permainan : 

 

Keterangan Gambar : 
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4) Nama  : THROWPONG 

Permainan 

 

Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh dan 

mempersiapkan otot sebelum 

pertandingan. Permainan ini 

terdapat unsur untuk menguatkan 

otot quadriceps karena permainan 

ini menuntut atlet untuk berdiri 

dan berganti posisi menjadi 

setengah duduk. Dimana posisi ini 

dilakukan saat mengambil pukulan 

netting. 

 

Kategori  : Beregu 

Permainan 

 

Media / Alat : 1. Bola ping-pong 

Permainan   2. Shuttlecock 

     3. Kapur 

 

Cara Bermain 

1. Pemain dibagi menjadi beberapa kelompok, 

setiap kelompok berbaris ke samping. 
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2. Setiap pemain berdiri didalam batas pijakan 

yang sudah di sediakan, letakan bola pingpong 

pada Shuttlecock pemain pertama, bola harus 

diberikan kepada Shuttlecock pemain 

berikutnya, dengan posisi yang menerima bola 

yaitu badan rendah dengan lutut ditekuk agar 

lebih rendah dari pemain yang memberikan 

bola.  

3. Ketika bola terjatuh maka permainan harus 

diulang dari awal. Pemenangnya ditentukan 

oleh kelompok yang mengumpulkan bola paling 

banyak.  

 

Gambar Permainan dan Keterangan Gambar : 
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5) Nama  : TRANSFER THE TREASURE 

Permainan 

 

Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh dan 

mempersiapkan otot sebelum 

memulai pertandingan. 

Permainan ini terdapat unsur 

kelentukan dan kerjasama. 

Permainan ini memaksa atlet 

untuk melenturkan badan, 

gunanya karena agar atlet bisa 

menjangkau posisi-posisi sulit saat 

bertanding. 

 

Kategori  : Beregu 

Permainan 

 

Media / Alat : 1. Bola Plastik 

Permainan   2. Lingkaran 

     3. Keranjang 

 

Cara Bermain 

1. Pemain dibagi menjadi beberapa kelompok 

2. Pemain berbaris ke belakang, pemain yang 

berada di baris terakhir memegang bola, dan 
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pemain berdiri berbaris sambil membuka kaki 

selebar bahu.  

3. Setelah mengoper bola pemain harus lari 

kedepan dan berbaris kembali, sampai dengan 

pemain mendekati keranjang. Pemain paling 

belakang harus mengoperkan bola kepada 

pemain berikutnya sampai bola berada di 

pemain terdepan yang dekat dengan keranjang. 

4. Bola dioper melalui atas kepala, dan harus 

menekukan badan agar datap terjangkau oleh 

pemain lain. 

5. Kelompok yang berhasil memasukan bola 

terlebih dahulu kedalam keranjang maka ialah 

pemenangnya. 

 

Gambar Permainan dan Keterangan Gambar : 
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6) Nama  : Tic Tac Toe GAME 

Permainan 

 

Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh dan 

mempersiapkan otot sebelum 

pertandingan. Permainan ini 

terdapat unsur kecepatan, 

ketepatan, dan kerjasama. Pemain 

dipaksa untuk berlari dan 

mengambil keputusan secepat 

mungkin, dan diharap saat 

bertanding pun seperti ini. 

 

Kategori  : Beregu 

Permainan 

 

Media / Alat : 1. Marker / Cone 

Permainan   2. Lakban 

 

Cara Bermain 

1. Pemain dibagi menjadi beberapa kelompok 

2. Pemain berbaris ke belakang, pemain membawa 

marker, kelompok memiliki 3 marker dengan 

warna yang berbeda setiap kelompok 
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3. Pemain berlari melewati rintangan dengan cara 

zig-zag, letakan marker di dalam kotak yang 

berjumlah 9, pemain pertama bebas meletakan 

marker di 9 kotak tersebut. 

4. Pemain yang sudah meletakan marker kembali 

ke barisan, disambung dengan pemain 

selanjutnya. 

5. Permainan dimenangkan oleh kelompok yang 

dapat meletakan marker yang membentuk 

horizontal, vertikal, dan diagonal terlebih 

dahulu.  

 

Gambar Permainan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar : 
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7) Nama  : MAGIC CIRCLE 

Permainan 

 

Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh dan 

mempersiapkan otot sebelum 

pertandingan. Permainan ini 

terdapat unsur kelenturan, dan 

kerjasama. Permainan ini bisa 

meningkatkan komunikasi dan 

kekompakan saat bertanding 

karena biasanya di dalam 

permainan ganda komunikasi dan 

keompakan antara pemain sangat 

diperlukan. 

 

Kategori  : Beregu 

Permainan 

 

Media / Alat : 1. Lapangan 

Permainan   2. Tali 

     3. Lakban 

 

Cara Bermain 

1. Pelatih menginstruksikan atlet untuk menbentuk 

beberapa kelompok sama rata. 
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2. Lalu pemain berbaris dibelakang garis start. 

3. Kemudian ikatkan tali ke kaki para pemain secara 

berpasangan kanan-kiri yang sudah berbaris. 

4. Lalu pemain pertama maju satu langkah ke 

lingkaran ajaib yang sudah disiapkan dan pemain 

yang lain mengikuti dengan keadaan kaki terikat 

satu sama lain secara berbaris. 

5. kelompok yang lebih dulu sampai di garis finish 

ialah pemenangnya. 

 
Gambar Permainan :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar : 
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8) Nama  : NATERS 

Permainan 

 

Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh dan 

mempersiapkan otot sebelum 

pertandingan. Permainan ini 

terdapat unsur kecepatan, 

ketepatan, dan kerjasama. 

Permainan ini juga melatih 

konsentrasi dan kecepatan 

bergerak yang juga sangat 

dibutuhkan saat pertandingan. 

Pemain bisa merasaka manfaat 

yang baik dari permainan ini. 

 

Kategori  : Beregu 

Permainan 

 

Media / Alat : 1. Lapangan 
Permainan   2. Tali 
     3. Lakban 
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Cara Bermain 

1. Pelatih menginstruksikan atlet untuk 

membentuk kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 3 orang. 

2. Kedua pemain tersebut membentuk rumah, dan 

ada satu pemain yang di dalamnya. 

3. Pelatih akan bernarasi, Apabila pelatih 

mengucapkan kata Tanah Longsor, pemain yang 

menjadi rumah harus berpindah tempat. ketika 

pelatih menyebutkan banjir maka yang harus 

pindah adalah orang yang ada diidalam rumah. 

Sedangkan, ketika pelatih menyebutkan kata 

Angin Puting Beliung yang harus pindah adalah 

semua pemain yang membentuk rumah 

maupun pemain yang berada didalam rumah. 

4. Permainan ini dilakukan selama 5 menit. 

 

Gambar Permainan : 

 

 

 

 

Keterangan Gambar : 
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9) Nama  : AVOSHUTTLE ( Avoid Shuttlecock ) 

Permainan 

 

Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh dan 

mempersiapkan otot sebelum 

pertandingan. Permainan ini 

terdapat unsur kecepatan, 

ketepatan, dan komunikasi yang 

baik. Unsur-unsur ini dibutuhkan 

saat bertanding kategori beregu. 

 

Kategori  : Beregu 

Permainan 

 

Media / Alat : 1. Lapangan 
Permainan   2. Peluit 
     3. Shuttlecock 

 

Cara Bermain 

1. Pelatih menginstruksikan atlet untuk membentuk 

kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3  

orang. 

2. Pelatih melakukan undian kelompok mana yg 

memegang shuttlecock pertama. 
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3. Peserta tidak boleh melewati yang sudah di 

tentukan. 

4. Peserta harus melempar shuttlecock mengenai 

badan lawan. bisa dengan cara mengoper bola 

keteman satu tim terlebih dahulu.Lalu pemain 

yang memegang shutlecock bisa melemparkan 

shuttlecock kearah lawan hingga mengenai badan 

dari lawan. 

5. Pemain tidak boleh keluar dari garis yang sudah 

di tentukan. 

6. Team yang berhasil mengenai badan lawan akan 

di berikan poin 1. 

7. Game akan berakhir apabila salah satu team telah 

mencapai 5 poin. 

 

Gambar Permainan : 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar : 
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10) Nama  : BALL FLAG EXCHANGE 

Permainan 

 

Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh dan 

mempersiapkan otot sebelum 

pertandingan. Permainan ini 

terdapat unsur kecepatan, dan 

kelincahan, permainan ini juga 

bisa melatih kecepatan dan 

kelincahat atlet sebelum 

bertanding, dengan begitu atlet 

bisa terbiasa dengan gerakan-

gerakan cepat saat pertandingan. 

 

Kategori  : Beregu 

Permainan 

 

Media / Alat : 1. Lapangan  4. Ember 
Permainan   2. Bola Warna-warni 5. Cone 

     3. Peluit  6. Bendera 

 

Cara Bermain 

1. Pelatih menginstruksikan atlet untuk berbaris 

dibelakang garis start. 
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2. Setiap pemain harus menukarkan bola yang di 

pagang dengan bendera didalam ember yang 

ada di depan, dan harus melewati beberapa 

rintangan dengan cara melompati rintangan 

tersebut. 

3. Tim yang lebih dulu selesai menukarkan bola 

dengan bendera makan tim tersebut lah yang 

dinyatakan sebagai pemenangnya. 

 

Gambar Permainan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar : 
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11) Nama  : TANGKAP TARGET 

Permainan 

 

Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh sebelum 

memulai pertandingan. Di dalam 

permainan ini terdapat unsur 

strategi, kecepatan, dan 

kelincahan. Dan permainan ini 

juga bisa melatih kekuatan otot 

quadriceps dan kecepatan 

bergerak atlet saat bertanding. 

 

Kategori  : Perorangan 

Permainan 

 

Media / Alat : 1. Lapangan 
Permainan   2. Lakban 
     3. Shuttlecock 

 

Cara Bermain 

1. Dibutuhkan 2 pemain berdiri berhadapan. 

2. Pemain yang satu menjadi target dengan 

memegang shuttlecock ditangan. Dan yang 

menjadi target tidak boleh sampai disentuh oleh 

pemain lain dihadapannya. Sedangkan pemain 
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lain harus menyentuh target dengan tangan. 

Dengan cara pemain berlari kesamping. Dan 

tidak boleh keluar dari garis yang di tentukan. 

3. Permainan ini di berikan waktu selama 1 menit 

untuk pemain bermain. Jika sampai waktu satu 

menit setiap pemain tidak bisa menyelesaikan 

tugas nya maka pemain tersebut dinyatakan 

kalah. 

 

Gambar Permainan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar : 

 

 

 

 



P a g e  | 30 

 

MODEL PEMANASAN PRA-PERTANDINGAN BERBASIS PERMAINAN UNTUK  

ATLET CABANG OLAHRAGA BULUTANGKIS   

12) Nama  : BERSIHKAN AREA 

Permainan 

 

Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh sebelum 

memulai pertandingan. Di dalam 

permainan ini terdapat unsur 

strategi, kecepatan, dan 

kelincahan. Dan permainan ini 

juga memberikan reflek berpindah 

yang cepat, dan sangat 

berpengaruh ke performa atlet 

saat bertanding nanti. 

 

Kategori  : Perorangan 

Permainan 

 

Media / Alat : 1. Lapangan 
Permainan   2. Shuttlecock 
      
Cara Bermain 

1. Dibutuhkan 2 pemain yang sudah berdiri 

berhadapan di lapangan bulutangkis yang sudah 

di batasi oleh net. 

2. Setiap pemain diberikan 3 shuttlecock di area 

masing masing. 
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3. Setiap pemain harus membersihkan shuttlecock 

yang ada di area nya dengan cara melemparkan 

shuttlecock ke area lawan. 

4. Permainan ini di berikan waktu selama 1 menit 

untuk pemain bermain. Jika sampai waktu satu 

menit ada satu pemain yang jumlah shuttlecock 

yang berada diareanya lebih sedikit dibanding 

dengan lawan maka pemain itu dinyatakan 

sebagai pemenangnya. 

 

Gambar Permainan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar : 
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13) Nama  : KERANJANG MAUT 

Permainan 

 

Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh dan 

mempersiapkan otot sebelum 

pertandingan. Permainan ini 

terdapat unsur keseimbangan 

ketepatan, selain itu permainan ini 

juga bisa melatih kelincahan ketika 

atlet harus melewati kotak 

rintangan, jadi sebelum 

bertanding atlet sudah terbiasa 

begerak dengan agresif namun 

tetap pada porsi yang diinginkan. 

 

Kategori  : Perorangan 

Permainan 

 

Media / Alat : 1. Lakban  3. Keranjang 
Permainan   2. Bola Warna-warni 4. Marker 
      
Cara Bermain 

1. Setiap Pemain berdiri di belakang garis Start. 

2. Pluit dibunyikan maka pemain yang memegang 

bola warna-warni memulai permainan dengan 
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berlari melewati rintangan cone / marker yang 

ada didepan sebelum memasukan bola. 

3. Ketika sampai pada garis batas pemain melempar 

bola ke keranjang sebagai sasaran. Permainan 

dilakukan selama 5 menit. Pemenang ditentukan 

oleh pemain yang mengumpulkan bola yang 

paling banyak di dalam keranjang. 

 

Gambar Permainan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar : 
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14) Nama  : TINGKEPITINGTING 

Permainan 

 

Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh dan 

mempersiapkan otot sebelum 

bertanding. Permainan ini 

terdapat unsur kecepatan, dan 

juga menguatkan otot kaki dengan 

melatih gerakan langkah samping 

berulang-ulang, gunanya untuk 

mengantisipasi pukulan samping 

lawan saat pertandingan. 

 

Kategori  : Perorangan 

Permainan 

 

Media / Alat : 1. Bola Warna-warni 
Permainan   2. Keranjang 3. Stopwatch 
      
Cara Bermain 

1. Pemain berdiri berhadapan di tengah-tengah 

antara bola dan keranjang yang sudah diberi 

jarak.  

2. Bola diletakan di sudut lapangan lain, pemain 

berlari menggambil bola, dan memasukan bola 
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kedalam keranjang dengan posisi badan rendah 

dan lutut ditekuk dengan berjalan menyamping 

seperti kepiting. 

3. Permainan ini dilakukan selama 3 sampai 5 

menit. 

 

Gambar Permainan : 

 

Keterangan Gambar : 
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15) Nama  : FINDING BUDDIES 

Permainan 

 

Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh dan 

mempersiapkan otot sebelum 

pertandingan. Permainan ini 

terdapat unsur kecepatan, 

ketepatan, dan melatih reflek 

pemain satu sama lain, dan 

kecepatan untuk berpindah 

tempat, karena gerakan seperti ini 

dibutuhkan saat bertanding. 

 

Kategori  : Perorangan 

Permainan 

 

Media / Alat : 1. Lapangan 
Permainan   2. Pluit 
     3. Stopwatch 

 

Cara Bermain 

1. Pelatih menginstruksikan atlet untuk berlari 

mengelilingi lapangan. 
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2. Jika pelatih menipkan peluit sejumlah 1-10, 

misalnya  “5” tiupan peluit maka atlet harus 

mencari kelompok sebanyak 5 orang. 

3. Jika masing-masing kelompok  kurang atau lebih 

dari angka yang ditiupkan oleh pelatih, akan 

mendapat  hukuman. Atau bila ada satu orang 

yang tidak mendapat kelompok, maka orang 

tersebut yang hanya akan mendapat hukuman. 

4. Permainan ini dilakkan selama 5 sampai 10 

menit. 

 

Gambar Permainan : 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar : 
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16) Nama  : PONGCUP 

Permainan 

 

Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh dan 

mempersiapkan otot sebelum 

pertandingan. Permainan ini 

terdapat unsur kecepatan, dan 

ketepatan. Permainan ini juga bisa 

melatih kecepatan otot tungkai, 

dan juga konsentrasi, yang juga di 

butuhkan saa bertanding nanti. 

 

Kategori  : Perorangan 

Permainan 

 

Media / Alat : 1. Lapangan  4. Cup 
Permainan   2. Pluit  5. Cone 
     3. Bola Ping-pong 

 

Cara Bermain 

1. Pelatih menginstruksikan atlet untuk berbaris 

dibelakang garis start. 

2. Setiap pemain harus memasukan bola pingpong 

yang di pagang kedalam gelas  atau cup yang 

berada di depan, dengan cara melemparkan dari 
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garis batas yang sudah di tentukan, sebelum 

mencapai garis batas pemain harus melewati 

beberapa rintangan terlebih dahulu. 

3. Pemain yang lebih banyak dan lebih dahulu 

selesai memasukan bola, maka pemain tersebut 

lah yang dinyatakan sebagai pemenangnya. 

 

Gambar Permainan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar : 
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17) Nama  : CATCH THE SHUTLLECOCK 

Permainan 

 

Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh dan 

mempersiapkan otot sebelum 

pertandingan. Permainan ini 

terdapat unsur kecepatan reflek. 

Yang diharapkan atlet terbiasa 

dengan kecepatan yang 

membutuhkan reflek saat 

bertanding. 

 

Kategori  : Perorangan 

Permainan 

 

Media / Alat : 1. Lapangan 4. Stopwatch 
Permainan   2. Racket 5. Pluit 
     3. Shuttlecock 

 

Cara Bermain 

1. Pelatih menginstruksikan atlet untuk 

membentuk kelompok sama rata, dan  

membentuk lingkaran. 
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2. Setiap kelompok mengundi siapa yang akan 

menjadi si penangkap shuttlecock, dan msing 

masing pemain memegang racket. 

3. Setiap pemain harus mengoperkan bola kepada 

pemain lain yang berada di lingkarang tersebut, 

dan Tugas si penangkap adalah mencegah agar 

shuttlecock tidak sampai pada pemain lainnya 

dengan cara menghalaunya menggunakan 

racket 

4. Permainan ini dilakukan bisa selama 5 sampai 10 

menit. 

 

Gambar Permainan : 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar : 
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18) Nama  : WALKING CIRCLE 

Permainan 

 

Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh dan 

mempersiapkan otot sebelum 

pertandingan. Permainan ini 

terdapat unsur kecepatan dan bisa 

melatih kecepatan gerak lengan 

saat memindahkan lingkaran. 

Guna saat bertanding atlet lebih 

kuat dan bisa lebih cepat ketika 

berganti posisi pukulan. 

 

Kategori  : Perorangan 

Permainan 

 

Media / Alat : 1. Lapangan 4. Stopwatch 
Permainan   2. Hulahoop 5. Pluit 
     3. Bola warna-warni 

 

Cara Bermain 

1. Pelatih menginstruksikan atlet untuk berbaris 

dibelakang garis start.. 

2. Setiap pemain harus berpindah ke posisi finish 

dari posisi start. 
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3. Dengan cara hanya boleh melangkah ke dalam 

hulahoop. Selanjutnya lingkaran diangkat dan 

ditaruh kembali di depan pemain sampai ke garis 

finish. Tidak hanya itu pemain memegang bola 

dengan tangan kanan, dan hanya boleh 

mengangkat hulahoop ( lingkaran ) dengan 

tangan kiri. 

4. Pemain sudah sampai terlebih dahulu di garis 

finish maka itulah pemenangnya. 

 

Gambar Permainan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar : 
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19) Nama  : MOVE PASSING MOVE 

Permainan 

 

Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh dan 

mempersiapkan otot sebelum 

pertandingan. Permainan ini 

terdapat unsur kecepatan dan 

kekuatan untuk berpindah dengan 

juga melatih kordinasi tangan. 

Untuk membiasakan atlet selalu 

siap saat menerima pukulan balik 

dari lawan saat bertanding. 

 

Kategori  : Perorangan 

Permainan 

 

Media / Alat : 1. Lapangan 4. Stopwatch 
Permainan   2. Bola 5. Pluit 
     3. Keranjang 

 

Cara Bermain 

1. Pelatih menginstruksikan atlet berpasangan dan 

berbaris serta berhadap-hadapan. 
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2. Setiap pasangan harus memindahkan bola 

dengan cara saling mengoper bola sampai ke 

tempat yang sudah di sediakan 

3. Setiap pemain harus berpindah ke posisi finish 

dari posisi start dangan cara melompat 

mengarah kesamping dan saling mengoper bola 

dengan pasangannya. 

4. Permainan ini dilakukan selama 3 sampai 5 

menit. 

 

Gambar Permainan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar : 
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20) Nama   : SHOT ON TARGET 

Permainan   

 

Tujuan : Permainan ini bertujuan untuk 

menaikan suhu tubuh dan 

mempersiapkan otot sebelum 

pertandingan. Permainan ini 

terdapat unsur kekuatan dan 

ketepatan, pemain dipaksa harus 

merubuhkan target dengan 

memukul sekuat kuatnya, 

diharapkan permainan ini bisa 

meningkatkan kualitas pukulan 

atlet yang diharuskan memukul 

keras dan juga harus mngerahkan 

posisi posisi sulit bagi lawan saat 

bertanding. 

 

Kategori  : Perorangan 

Permainan 
 

Media / Alat : 1. Lapangan 4. Stopwatch 
Permainan   2. Cup 5. Shuttlecock 
     3. Racket 
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Cara Bermain 

1. Pelatih menginstruksikan atlet untuk bersiap 

pada posisi yang di tentukan. 

2. Pemain harus menjatuhkan target yaitu cup yang 

sudah di susun dengan cara memukul shuttlecock 

menggunakan racket dan mengarahkan ke arah 

target. 

3. Permainan ini dilakukan selama 5 sampai 10 

menit. 

 

Gambar Permainan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar : 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Dalam penelitian model pemanasan pra-

pertandingan berbasis permainan untuk atlet 

cabang olahraga bulutangkis yang dikemas dalam 

modifikasi permainan. Berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan dari hasil penelitian yang terdiri dari 

validasi ahli bidang permainan dan bulutangkis, uji 

coba kelompok kecil dengan jumlah 20 model yang 

diterapkan kepada 20 atlet bulutangkis, dan 

penelitian kelompok besar dengan jumlah 20 model 

yang diterapkan kepada 50 atlet bulutangkis, maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Model 

pemanasan pra-pertandingan berbasis permainan 

dapat dikembangkan dalam metode pemanasan 

pra-pertandingan untuk atlet cabang olahraga 

bulutangkis. Pengembangan model yang diperoleh 

secara keseluruhan dari ahli permainan menyatakan 

bahwa model yang dibuat termasuk dalam kategori 

sesuai dan layak digunakan. Serta pengembangan 

model yang diperoleh secara keseluruhan dari ahli 

olahraga bulutangkis bahwa model yang 

dikembangkan termasuk dalam kategori sesuai dan 

layak digunakan. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

a. Alat-alat yang telah diterapkan dalam penelitian 

model pemanasan pra-pertandingan berbasi 

permainan lebih diperbanyak dan lebih kreatif lagi. 

b. Sarana dan Prasana yang digunakan dalam 

penelitian model pemanasan pra-pertandingan 

berbasis permainan untuk atlet cabang olahraga 

bulutangkis diharapkan dalam kondisi yang lebih 

baik. 

c. Permainan dalam penelitian model pemanasan pra-

pertandingan untuk atlet cabang olahraga 

bulutangkis ditambah lebih banyak. 

d. Pelatih agar dapat menerapkan model pemanasan 

pra-pertandingan berbasis permainan untuk atlet 

cabang olahraga bulutangkis atau mungkin untuk 

para atlet senior di cabang olahraga bulutangkis. 

e. disebarluaskan ke seluruh klub-klub bulutangkis dan 

sekolah-sekolah yang terdapat ekstrakurikuler 

bulutangkis di sekolahnya.  

Demikian saran-saran terhadap pemanfaatan, 

dan pengembangan lebih lanjut terhadap pembuatan 

model pemanasan pra-pertandingan berbasis permainan 

untuk atlet cabang olahraga bulutangkis.
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