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ABSTRAK 
 

Kontribusi Daya ledak (Eksplosive Power) Otot Lengan Dan Kelenturan 
Terhadap Kemampuan Smash Bulutangkis Mahasiswa Yang Mengambil 

Mata Kuliah Bulutangkis Lanjutan FIK UNP 
 

Oleh : Seprian Yusril : 
 

Masalah penelitian ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah 
bulutangkis lanjutan di FIK UNP masih terdapat kekurangan dalam melakukan 
smash, terlihat dari rendahnya kontribusi daya ledak (eksplosive power) otot 
lengan dan kelenturan hingga banyaknya kesalahan dan kegagalan dalam bemain 
bulutangkis, diantaranya sering melakukan kesalahan pada saat pukulan smash, 
salah satunya sering shuttlecock yang dipukul menyatgkut di net dan keluar 
lapangan permainan sehingga menyebabkan pukulan smash merugikan bagi kita. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara daya ledak 
(eksplosive power) otot lengan dan kelenturan dengan Kemampuan Pukulan 
smash mahasiswa yang mengambil mata kuliah bulutangkis lanjutan di FIK UNP. 

 
Metode penelitian ini bersifat korelasional. Populasi penelitian adalah 

mahasiswa FIK UNP yarrg mengambil mata kuliah bulutangkis lanjutan 
berjumlah 38 orang. Sampel adalah mahasiswa putra Penjaskserek FIK UNP yang 
mengambil mata kuliah bulutangkis lanjutan berjumlah 32 orang. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan mai 20l2, penelitian dilaksanakan di gedung 
pembangunan bulutangkis UNP. Data daya ledak (eksplosive power) otot lengan 
mahasiswa fakultas ilmu keolahragaan, diambil menggunakafi tes two hand 
medicine ball put, data kelenturan dengan tes flexsiometer, dan data kemampuan 
pukulan smqsh dengan tes kemampuan pukulan smash.  

 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1). Hasil penelitian menunjukan 

daya ledak (eksplosive power) benar-benar memiliki hubungan yang signifikan 
dengan kemampuan smash bulutangkis mahasiswa Penjaskesrek FIK UNP 
semester ganap 20l2 dengan nilai  = 0,5252 > = 0,347 dan nilai 

= 3,3803> nilai = 1,6973, serta kontibusi sebesar 27,58 %. (2). Hasil 
penelitian menunjukan kelenturan benar-benar memiliki hubungan yang 
signifikan dengan kemampuan smash bulutangkis mahasiswa Penjaskesrek FIK 
UNP semester ganap 20l2 dengan nilai = 0,4869  > = 0,347 dan 

= 3,0535 > nilai = 1,6973, serta kontibusi sebesar 23,71%. (3). Hasil 
penelitian menunjukan daya ledak (eksplosive power) otot lengan dan kelenturan 
secara bersama benar-benar memiliki hubungan yang signifikan dengan 
kemampuan smash bulutangkis mahasiswa Penjaskesrek FIK IINP semester 
ganap 2012 dengan nilai  = 0,6189 > =0,347 dan = 8,9906 > 
nilai = 3.328, serta kontibusi sebesar 38,30 %. 

 




