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PENGARUH METODE PEMBELAJARAN DAN POWER LENGAN TERHADAP
PENINGKATAN KECEPATAN SMASH BULUTANGKIS (Studi Eksperimen

Metode Pembelajaran Massed Practice dan Distributed Practice)

Oleh : Wasis Himawanto
(Dosen Program Studi Penjaskesrek, FKIP UNP Kediri)

Abstrak.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Perbedaan

pengaruh metode pembelajaran massed practice dan distributed practice terhadap
peningkatan kecepatan smash bulutangkis, 2) Perbedaan hasil kecepatan smash antara siswa
yang memiliki power lengan tinggi dan power lengan rendah, 3) Pengaruh interaksi antara
metode pembelajaran dan power lengan terhadap peningkatan kecepatan smash
bulutangkis.

Metode penelitian ini adalah metode eksperimen, yang bertujuan untuk
membandingkan dua perlakuan yang berbeda kepada subyek penelitian dengan
menggunakan desain faktorial 2 x 2. Populasi diambil dari siswa ekstrakulikuler putera
SMA Negeri 2 Surakarta sebanyak 50 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 40 orang
dan ditentukan melalui teknik purposive random sampling. Teknik pengumpulan data ini
dengan tes dan pengukuran, variabel tes tersebut adalah data power lengan yang diukur
dengan tes lempar menggunakan bola medisin, dan data kecepatan smash bulutangkis yang
diukur dari kecepatan laju smash dalam softwareAdobePremier setelah diambil data
menggunakan petunjuk tes smash dari Verducci FM.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Ada perbedaan pengaruh antara metode
pembelajaran massedpractice dan distributedpractice. Hal ini dibuktikan dari nilai Fhitung =
5,78 > Ftabel = 4.08 pada taraf signifikansi 5%. Metode pembelajaran massedpractice
memiliki pengaruh lebih baik dibandingkan metode pembelajaran distributedpractice
terhadap kecepatan smash bulutangkis. 2) Ada perbedaan hasil kecepatan smash
bulutangkis antara siswa yang memiliki power lengan tinggi dengan siswa yang memiliki
power lengan rendah. Hal ini dibuktikan dari nilai Fhitung = 4,44 > Ftabel = 4.08 pada taraf
signifikansi 5%. Siswa dengan power lengan tinggi mempunyai kecepatan smash
bulutangkis lebih baik dibanding kelompok siswa dengan power lengan rendah. 3)  Tidak
ada pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dengan power lengan terhadap
kecepatan smash bulutangkis. Hal ini terbukti dari hasil Fhitung = 1,50 < Ftabel = 4.08 pada
taraf signifikansi 5%.

Kata Kunci: Metode Pembelajaran, Massed Practice, Distributed Practice, Power Lengan,
Kecepatan Smash Bulutangkis.

Pendahuluan
Olahraga tumbuh dan berkembang dengan berbagai bentuk dan cara pelaksanaan,

pengorganisasian dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan penekanannya masing-
masing. Ada empat tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan aktivitas olahraga yakni:
(1) olahraga untuk rekreasi yang lebih menekankan pada kesehatan jasmani dan rohani (2)
olahraga untuk prestasi (kompetitif) yang lebih menekankan pada kegiatan kompetisi dan
pencapaian prestasi, (3) olahraga untuk pendidikan yang menekankan pada aspek
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pendidikan, dimana olahraga dimasukan sebagai mata pelajaran. Sehingga tujuan
pendidikan yang dicanangkan pemerintah bisa diperoleh dengan berolahraga, dan (4)
olahraga untuk kesegaran jasmani yang menekankan pada peningkatan kebugaran jasmani,
sehingga kebugaran jasmani menjadi meningkat, dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari
dengan baik (M. Sajoto, 1995: 32).

Prestasi maksimal bukanlah hal yang mudah dicapai. Prestasi maksimal dapat
dihasilkan melalui proses panjang. Latihan sejak dini atau usia muda merupakan salah satu
proses mencapai prestasi maksimal. Karena usia muda dimungkinkan dapat dilakukan
pembinaan dalam rentang waktu yang relatif panjang, dan sekaligus merupakan ajang
pencarian bibit-bibit atlet bulutangkis berbakat yang merupakan salah satu syarat mutlak
dalam pengembangan prestasi maksinal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sugiyanto (1994:
12) bahwa ”Pembibitan adalah upaya yang diterapkan untuk menjaring atlet berbakat dalam
olahraga prestasi, yang diteliti secara terarah dan intensif melalui orangtua, guru, dan
pelatih pada salah satu cabang olahraga”.

Permainan bulutangkis adalah cabang olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat
diseluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya
masyarakat yang ikut serta dalam setiap kegiatan olahraga bulutangkis yang
diselenggarakan, baik dalam bentuk pertandingan tingkat RT hingga tingkat dunia, seperti
Thomas dan Uber Cup ataupun Olimpiade. Sebagai cabang olahraga prestasi, bulutangkis
termasuk olahraga kompetitif yang memerlukan gerakan eksplosif, banyak gerakan berlari,
meloncat untuk smash, refleks, kecepatan merubah arah dan juga membutuhkan koordinasi
mata-tangan yang baik.

Dalam bulutangkis ada beberapa latihan teknik yang harus dikuasai diantaranya: teknik
memegang raket, teknik memukul bola, teknik penguasaan kerja kaki. Latihan teknik ini
diberikan setelah pemberian latihan fisik. Pada teknik memukul dibedakan menjadi pukulan
overhead dapat berupa smash, lob, drop shot, netting, pukulan side arm dapat berupa drive
drop, drive clear, pukulan under arm dapat berupa under hand drop dan under hand lob
(M. Furqon, 2002: 28).

Kecepatan pukulan smash sangat dipengaruhi oleh kualitas otot yang dimiliki pemain.
Untuk memperoleh hasil pukulan smash yang cepat, tentunya diperlukan power lengan dan
juga dari semua kelompok otot yang mendukung gerakan smash. Dari sekian banyak
kelompok otot yang berperan dalam gerakan smash bulutangkis yang paling dominan
dalam gerakan smash yaitu lengan, tungkai dan perut. Oleh karena itu pemberian latihan
khusus pada otot tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih, dengan tidak
mengesampingkan latihan bagi kelompok otot pendukung lainnya.

Metode pembelajaran adalah salah satu cara untuk meningkatkan prestasi olahraga.
Salah satunya adalah metode pembelajaran massed practice dan metode pembelajaran
distributed practice, metode pembelajaran ini menekankan pada kegiatan praktek dengan
frekuensi tugas gerak yang dilakukan secara berbeda. Dimana menurut Drowatzky (1981:
243) ”Massed Practice adalah latihan dalam sesi yang panjang, dimana praktek
berkelanjutan tanpa ketetapan waktu istirahat sedangkan distributed practice adalah bentuk
latihan yang diselingi istirahat diantara waktu latihan”.

Belajar Gerak
Belajar gerak merupakan sebagian dan belajar secara umum. Sebagai bagian dari

belajar, belajar gerak mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk menguasai
berbagai keterampilan gerak dan mengembangkannya agar keterampilan gerak yang
dikuasai bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas gerak untuk mencapai sasaran
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tertentu. Misalnya didalam belajar gerak keolahragaan, atlet berusaha menguasai
keterampilan gerak yang sesuai dengan macam cabang olahraganya dan kemudian
memanfaatkannya agar keterampilan gerak tersebut bisa diterapkan dalam bermain,
berlomba atau bertanding olahraga.

Penguasaan gerak yang telah dikembangkan menjadikan seseorang dapat memiliki
keterampilan yang lebih baik dari sebelumnya. “Belajar gerak adalah sebagai perubahan yang
bersifat tetap dan sebagai hasil dari latihan atau pengalaman” (Oxendine, 1984: 8) menurut
Drowatzky, (1981: 17) Belajar gerak adalah proses perubahan atau modifikasi individu sebagai hasil
timbal balik antara latihan dan kondisi lingkungan.

Pembelajaran
Pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis secara berulang-ulang atau ajeg

dengan selalu memberikan peningkatan materi pembelajaran. Dengan pembelajaran yang
sistematis melalui pengulangan tersebut akan menyebabkan mekanisme susunan syaraf
bertambah baik. Hal ini sesuai dengan prinsip beban belajar meningkat yaitu
penguasaan gerakan keterampilan terjadi secara bertahap dalam peningkatannya. Mulai dari
belum bisa menjadi bisa, dan kemudian menjadi terampil. Dengan demikian hendaknya
pengaturan materi belajar yang dipraktekkan dimulai dari mudah ke yang lebih sukar, atau
dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Hasil nyata dari pembelajaran ini adalah
gerakan-gerakan otomatis yang tidak terlalu membutuhkan konsentrasi pusat-pusat syaraf,
sehingga gerakan otomatis yang terjadi akan mengurangi gerakan tambahan yang berarti
penghematan tenaga.

Prestasi adalah kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam menyelesaikan
suatu hal. Seorang anak disebut berprestasi apabila anak sudah dapat menguasai
pengetahuan dan keterampilan yang diberikan guru di sekolah melalui proses
pembelajaran. Guna mencapai prestasi pembelajaran yang maksimal, maka dalam proses
pembelajaran yang berlangsung antara guru dengan murid harus berjalan lancar serta
dipengaruhi beberapa unsur.

Keberhasilan penguasaan gerakan keterampilan didukung oleh beberapa faktor penting
diantaranya adalah metode pembelajaran yang tepat. Ketertarikan atlet/pelajar untuk
mempelajari suatu keterampilan juga disebabkan oleh metode pembelajaran. Joyce, Weil
dan Calhoun (2008: 8-12) mengemukakan metode pembelajaran dapat diartikan sebagai
suatu cara atau pola yang digunakan untuk mengatur proses pembelajaran.  Sedangkan
menurut Dick dan Carey (1990: 1) metode pembelajaran adalah suatu pendekatan dalam
mengelola secara sistematis atau mencapai tujuan seperti yang diharapkan.

Metode pembelajaran bisa berbentuk penerapan cara-cara pembelajaran agar proses
belajar bisa berlangsung dengan baik dan tujuannya bisa tercapai. Dalam penelitian ini,
metode pembelajaran gerak menjadi fokus penelitian. Sebagai seorang pelatih atau guru,
metode pembelajaran dalam mempelajari suatu keterampilan gerak sangatlah penting.  Hal
ini disebabkan karena atlet yang dilatih memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan
pemilihan metode pembelajaran yang tepat, maka tujuan penguasaan gerakan keterampilan
akan tercapai.

Massed Practice merupakan metode pembelajaran yang pelaksanaannya tanpa
diselingi istirahat diantara waktu latihan sampai batas waktu yang ditentukan. Latihan yang
dilakukan secara terus menerus tanpa diselingi istirahat akan berpengaruh terhadap
kapasitas total paru dan volume jantung. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya rangsangan
cukup berat yang diberikan terhadap sistem aerobik di dalam tubuh. Jusunul Hairy (1989:
203) menyatakan bahwa “Latihan terus menerus dapat mempertinggi kapasitas aerobik,
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karena bentuk latihan tersebut memberikan pembebanan yang cukup berat terhadap sistem
aerobik, sehingga bisa dipergunakan untuk meningkatkan kesegaran aerobik”. Pendapat
lain dikemukakan Yusuf Hadisasmita & Aip Syarifuddin (1996: 142), “Metode terus
menerus dapat meningkatkan daya tahan keseluruhan dan peningkatan perlawanan terhadap
kelelahan”.

Metode distributed practice merupakan bentuk latihan yang diselingi istirahat diantara
waktu latihan. Periode latihan merupakan faktor penting dan harus diperhitungkan dalam
latihan. Waktu istirahat diantara waktu latihan bertujuan untuk recovery atau pemulihan.
Penggunaan waktu istirahat secara memadai bukan merupakan pemborosan waktu, tetapi
merupakan bagian penting di dalam proses pemulihan tenaga.

Power Lengan
Power merupakan salah satu komponen biomotorik yang memiliki peranan yang besar,

untuk meningkatkan prestasi olahraga dan sangat diperlukan dalam berbagai cabang
olahraga. Seorang atlet yang ingin berprestasi harus memilikipower yang baik. Power
kadang kala disebut sebagai power eksplosif. Power menyangkut kekuatan dan kecepatan
kontraksi otot dinamik dan eksplosif serta melibatkan pengeluaran power maksimal dalam
durasi waktu yang pendek. Dalam permainan bulutangkis lebih banyak menggunakan
pukulan overhead sehingga flexi pergelangan tangan digunakan sebagai sumber tenaga.
Power eksplosif merupakan bagian yang mendasar dari suatu program pelatihan
bulutangkis, yang dipergunakan untuk memaksimalkan kecepatan bermain dalam
melakukan smash yang eksplosif.

Powerjuga dipengaruhi oleh serabut otot yang dimiliki. Jenis serabut otot cepat dan
serabut lambat. Menurut Sadoso Sumorsardjono (1994: 15) Serabut otot cepat merupakan
serabut otot putih sedangkan serabut otot lambat merupakan serabut otot merah. Jika jenis
serabut otot yang dimiliki atlet cenderung memiliki serabut otot putih maka atlet tersebut
berbakat untuk gerakan-gerakan yang memerlukan kemampuan fisik dengan waktu
kontraksi pendek separti kecepatan dan kekuatan sedangkan otot yang dimiliki atlet
cenderung serabut merah atlet tersebut berbakat untuk gerakan yang memerlukan
kemampuan fisik dengan waktu kontraksi lama seperti daya tahan (endurance).

Power lengan adalah kualitas yang memungkinkan otot atau sekelompok otot-otot
lengan untuk menghasilkan kerja fisik secara eksplosif. Penentu powerlengan adalah
intensitas kontraksi otot-otot lengan, interaksi kontraksi yang tinggi merupakan kecepatan
pengerutan otot-otot lengan setelah mendapatkan rangsangan dari saraf. Intensitas kontraksi
otot tergantung pada rekruitmen sebanyak mungkin jumlah otot-otot lengan yang bekerja.
Kecuali itu produksi kerja otot-otot secara eksplosif menambah suatu unsur baru yakni
terciptanya hubungan antara otot dan sistem saraf. Bertolak dari pengertian powerlengan di
atas menunjukkan bahwa unsur utama terbentuknya powerlengan adalah kekuatan dan
kecepatan dari otot-otot lengan.

Kecepatan Smash
Kecepatan merupakan salah satu komponen biomotor yang terpenting dan diperlukan

dalam hampir semua cabang olahraga. Secara mekanika kecepatan merupakan
perbandingan antara jarak dibagi waktu tempuh. Komponen yang berkaitan dengan
kecepatan yaitu: 1). Waktu reaksi, 2). Frekuensi gerak per satuan waktu, 3). Kecepatan
gerak dan jarak yang ditempuh. Kecepatan secara umum mengandung pengertian
kemampuan seseorang untuk melakukan gerak atau serangkaian gerak secepat mungkin
sebagai jawaban terhadap rangsang.
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Menurut Suharno (1993: 48) Penentu kecepatan dipengaruhi oleh beberapa faktor
yaitu: 1) Macam fibril otot yang dibawa sejak lahir, jika fibril berwarna putih baik untuk
gerak yang cepat, 2) Pengaturan nervous sistem, 3) Power lengan otot, 4) Kemampuan
elastisitas dan relaksasi suatu otot, 5) Kemauan dan disiplin individu atlet.

Kecepatan yang berdasarkan sumber datangnya rangsang dibedakan menjadi kecepatan
tunggal dan majemuk. Kecepatan yang berdasarkan pada gerak yang dilakukan yaitu
kecepatan gerak siklus dan non siklus. Kecepatan yang berdasar pada biomotor ketahanan
adalah stamina.

Karakteristik pukulan smash adalah keras, laju jalannya kok cepat menuju lantai
lapangan, sehingga pukulan ini membutuhkan aspek power lengan, kecepatan otot tungkai,
bahu, lengan, dan fleksibilitas pergelangan tangan serta koordinasi gerak tubuh yang
harmonis. Dalam praktek permainan, pukulan smash dapat dilakukan dalam sikap diam,
berdiri atau sambil loncat. Teknik pukulan smash tersebut harus diberikan secara bertahap,
karena setiap pemain harus menguasainya dengan sempurna agar memilki senjata dalam
mematikan lawan untuk mendapatkan nilai.

Metode dan Rancangan Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen

dengan menggunakan rancangan faktorial 2 x 2. Menurut Sudjana: eksperimen faktorial
adalah eksperimen yang hampir atau semua taraf sebuah faktor dikombinasikan atau
disilangkan dengan semua taraf tiap faktor lainnya yang ada dalam eksperimen.

Hasil Penelitian

Metode Pembelajaran
Power

Lengan
Statistik

Kecepatan Smash
Tes

Awal
Tes

Akhir
Peningkatan

Massed Practise

Tinggi

Jumlah 107.89 151.62 43.73
Rerata 10.79 15.16 4.37

SD 0.86 2.7 2.51

Rendah

Jumlah 109.71 132.87 23.16
Rerata 10.97 13.29 2.32

SD 0.99 1.91 1.88

Distributed Practise

Tinggi

Jumlah 114.24 135.57 21.33
Rerata 11.42 13.56 2.13

SD 1.04 1.89 1.85

Rendah

Jumlah 112.07 127.95 15.88
Rerata 11.21 12.80 1.59

SD 0.84 1.46 1.41

Dari hasil uji normalitas yang dilakukan pada MP+PLTdiperoleh nilai Lo = 0,1721. Di
mana nilai tersebut lebih kecil dari angka batas penolakan pada taraf signifikansi 5% yaitu
0,2802. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data pada MP+PLT termasuk
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berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas yang dilakukan pada MP+PLR diperoleh
nilai Lo = 0,2103, yang ternyata lebih kecil dari angka batas penolakan hipotesis nol
menggunakan signifikansi 5% yaitu 0,2802. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
data pada MP+PLR termasuk berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas yang dilakukan
pada DP+PLT diperoleh nilai Lo = 0,2224. Dimana nilai tersebut lebih kecil dari angka
batas penolakan menggunakan signifikansi 5% yaitu 0,2802. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa data pada DP+PTL termasuk berdistribusi normal. Adapun dari hasil
uji normalitas yang dilakukan pada DP+PLR diperoleh nilai Lo = 0,2324, yang ternyata
juga lebih kecil dari angka batas penolakan hipotesis nol menggunakan signifikansi 5%
yaitu 0,2802. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data pada DP+PLR juga
termasuk berdistribusi normal.

Uji Homogenitas Kecepatan Smash Dalam PermainanBulutangkis
Berdasarkan Metode Pembelajaran.

Sampel ni-1 1/(ni-1) Si
2 log Si

2 (ni-1)logSi
2

Massed Practice 19 0.0526 5.78 0.7620 14.4783

Distributed Practice 19 0.0526 2.63 0.4206 7.9919

Jumlah 38 0.1053 8.42 1.1826 22.4702

  
  







1

1 2
2

i

ii

n

Sn
s

   
38

63,21978,519 xx 
 = 4,2076

Log S2 = 0,6240
ln 10 = 2,3026

B = (log S2) ( (ni – 1)) = 23,7134

χ2 = ln 10 {B -  (ni-1)logSi
2}= 2,8626

1. Taraf Signifikansi = 5 %
2. Daerah Kritis : DK = χ 2 | χ 2

0,95; 1 = 3,84
3. Keputusan Uji

Harga χ2
hitung = 2,8626< χ2

0,95;1 = 3,84 atau beradadiluar daerah kritis sehingga Ho
diterima.

4. Kesimpulan
Kelompok data kecepatan smash dalam permainanbulutangkis dengan metode
pembelajaranmassed practice dan distributed practiceadalah homogen.

Uji HomogenitasKecepatan Smash Dalam Permainan Bulutangkis Berdasarkan
Power Lengan.

1. Hipotesis :
Ho = Kelompok data kecepatan smash dalam permainanbulutangkis dengan

power lengan tinggi dan power lengan rendah homogen.
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H1 = Kelompok data kecepatan smash dalam permainanbulutangkis dengan
power lengan tinggi dan power lengan rendah tidak homogen.

2. Komputasi Data
Tabel 16. Uji Homogenitas Kecepatan Smash Dalam PermainanBulutangkis

Berdasarkan Power Lengan

Sampel ni-1 1/(ni-1) Si
2 log Si

2 (ni-1)logSi
2

Power Otot Lengan Tinggi 19 0.0526 5.92 0.7726 14.6794

Power Otot Lengan Rendah 19 0.0526 2.76 0.4409 8.3763

Jumlah 38 0.1053 8.68 1.2135 23.0557
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n

Sn
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38

76,21992,519 xx 
 = 4,3417

Log S2 = 0,6377
ln 10 = 2,3026

B = (log S2) ( (ni – 1)) = 24,2312

χ2 = ln 10 {B -  (ni-1)logSi
2}= 2,7067

1. Taraf Signifikansi = 5 %
2. Daerah Kritis : DK = χ 2 | χ 2 0,95; 1 = 3,84
3. Keputusan Uji

Harga χ2
hitung = 2,7067< χ2

0,95;1 = 3,84 atau beradadiluar daerah kritis
sehingga Ho diterima.

4. Kesimpulan
Kelompok data antara kecepatan smash dalam permainanbulutangkis
dengan power lengan tinggi dan power lengan rendahadalah homogen.

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat

diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Ada perbedaan pengaruh metode pembelajaran massed practice dan distributed

practice. Metode pembelajaran massed practice memiliki pengaruh lebih baik
dibandingkan metode pembelajaran distributed practice terhadap kecepatan smash
bulutangkis.

2. Ada perbedaan hasil smash bulutangkis siswa yang memiliki power lengan tinggi
dengan siswa yang memiliki power lengan rendah. Pemain dengan power lengan tinggi
mempunyai kecepatan smash bulutangis lebih baik dibanding kelompok pemain
dengan power lengan rendah.

3. Tidak ada pengaruh interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran dengan
power lengan terhadap peningkatan kecepatan smash bulutangkis. Dikarenakan metode
pembelajaran yang dipakai tidak dapat memberikan peningkatan power lengan yang
signifikan terhadap kecepatan smash bulutangkis.
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