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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam setiap aktivitas manusia tentunya mempunyai tujuan, tanpa terkecuali 

aktivitas olahraga. Ada beberapa tujuan olahraga yang dibagi sesuai kebutuhannya, 

seperti: olahraga rekreasi, pendidikan, kesegaran jasmani, kesehatan, dan prestasi 

(Nala, 1998). Dalam konteks olahraga prestasi tujuan utama yang ingin dicapai yaitu 

menjadi juara baik itu tingkat daerah, nasional, atau internasional. 

Banyak jenis olahraga prestasi yang ada di dunia. Olahraga prestasi yang 

terpopuler di Indonesia, salah satunya adalah bulutangkis atau yang biasa disebut 

dengan badminton. Bulutangkis banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, hal ini 

dapat dilihat dengan banyaknya antusias masyarakat dalam keikutsertaan setiap 

kegiatan olahraga bulutangkis yang diseleggarakan, baik itu dalam pertandingan 

kecil maupun besar atau tingkat internasional. 

Cabang olahraga bulutangkis bersifat competitive sport yang membutuhkan 

kesiapan fisik, teknik, taktik, mental, dan kematangan juara (Purnama, 2010). 

Komponen penting yang menentukan keberhasilan seorang pemain untuk berprestasi 

adalah kesegaran jasmani. Memiliki keterampilan teknik dan taktik yang baik saja 

pemain tidak akan berhasil memperoleh prestasi tanpa memiliki kesegaran jasmani 
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yang prima. Kenyataan menunjukkan bahwa prestasi olahraga berhubungan dengan 

kesegaran jasmani yang baik. 

Setijono (2001) menyatakan bahwa latihan fisik dalam rangka memperbaiki 

dan mengembangkan kesegaran jasmani merupakan jawaban yang tepat untuk 

menghadapi keadaan darurat dan tekanan-tekanan yang datang mendadak dalam 

kehidupan. Untuk meningkatkan kebugaran fisik dan kemampuan fungsional dari 

sistem tubuh sehingga memungkinkan pemain mencapai prestasi yang lebih baik, 

maka program latihan kondisi fisik pemain haruslah direncanakan secara baik dan 

sistematis (Harsono, 1988). 

Olahraga bulutangkis syarat dengan berbagai kemampuan dan keterampilan 

gerak yang kompleks. Bulutangkis juga termasuk olahraga kompetitif yang 

memerlukan gerakan yang eksplosif, banyak gerakan berlari cepat, berhenti dengan 

tiba-tiba kemudian segera bergerak lagi, melompat untuk smash, memutar badan 

dengan cepat, refleks, kecepatan merubah arah, melakukan langkah lebar tanpa 

pernah kehilangan keseimbangan tubuh. 

Pemain bulutangkis harus mampu mengusai teknik dasar bermain bulutangkis 

seperti: sikap berdiri (stance), teknik memegang raket, teknik memukul bola, dan 

teknik langkah kaki (footwork). Selain itu juga pemain bulutangkis harus mempunyai 

kemampuan untuk melompat ke atas (vertical jump) dengan baik agar pemain dapat 

melakukan jumping smash dengan lebih baik lagi. 
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Banyak usaha untuk dapat meningkatkan prestasi bulutangkis yang telah 

dilakukan pemerintah maupun swasta, pelatih ataupun juga pembina. Penelitian-

penelitian pada cabang olahraga bulutangkis sangat diperlukan untuk memberi 

masukan bagi sistem pembinaan dan pelatihan yang telah dilakukan selama ini. Hal 

ini sangat besar manfaatnya untuk sistem pembinaan dan pelatihan bulutangkis yang 

lebih baik lagi di sekolah-sekolah maupun di perkumpulan-perkumpulan. 

Pembinaan dan pelatihan pemain bulutangkis di Indonesia sangat banyak, 

salah satunya adalah melalui ekstrakulikuler yang dilakukan di sekolah-sekolah. 

Adanya kegiatan ekstrakulikuler bulutangkis di sekolah dapat membantu 

mengembangkan kemampuan para pemain. Salah satu faktor yang mendukung 

tingkat suatu prestasi olahraga adalah daya ledak (power) otot tungkai, yang dapat 

dilatih melalui program suatu latihan. Pada permainan bulutangkis, daya ledak 

(power) otot tungkai berperan penting pada kemampuan melompat untuk melakukan 

pukulan smash, drop, dan lob lebih cepat dan akurat. Untuk dapat melompat lebih 

tinggi saat melakukan jumping smash, seorang pemain bulutangkis memerlukan daya 

ledak (power) otot tungkai untuk menunjang pencapaian prestasi yang maksimal. 

Untuk memperoleh power tungkai yang kuat perlu adanya latihan fisik yang 

terprogram dengan baik. Latihan fisik yang diberikan untuk memperoleh power otot 

tungkai yang kuat yaitu latihan pliometrik. Bentuk latihan pliometrik yang sesuai 

untuk meningkatkan power otot tungkai yaitu: squat jump dan knee tuck jump. 
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Semua program latihan yang diberikan ini berfungsi untuk membina dan 

meningkatkan kekuatan otot tungkai. 

Selain latihan fisik untuk peningkatan power otot tungkai, dapat juga 

menggunakan modalitas fisioterapi. Modalitas fisioterapi yang dapat meningkatkan 

kekuatan otot tungkai salah satunya adalah Neuromuscular Electrical Stimulation 

(NMES) dapat digunakan untuk memperkuat otot-otot yang sehat atau dapat 

digunakan juga untuk mempertahankan massa otot. NMES merupakan modalitas 

fisioterapi yang menggunakan arus listrik yang dapat menyebabkan satu atau 

kelompok otot tertentu yang terstimulasi berkontraksi. Kontraksi otot dengan 

menggunakan elektrik stimulasi seperti NMES ini dapat meningkatkan kekuatan otot 

(Laura, 2008). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maffiuletti et al (2000), menunjukkan 

adanya pengaruh pemberian elektrostimulasi terhadap peningkatan kekuatan otot dan 

kemampuan melompat pada pemain basket. Dalam penelitian ini elektrostimulasi 

diberikan selama empat minggu dengan tiga kali perminggu. Setiap sesinya diberikan 

selama 16 menit dengan arus biphasic rectangular 100 Hz intensitas 0-100 mA. 

Fungsi dari kekuatan otot dalam olahraga bulutangkis sangat penting, yaitu 

untuk mencegah resiko terjadinya cedera dan juga mempengaruhi power otot 

pemain. Dengan meningkatkan kekuatan otot, maka sangat memungkinkan adanya 
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peningkatan kemampuan melompat pemain bulutangkis terkait dengan suatu 

kompetisi pertandingan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ Pengaruh Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) dan Latihan 

Pliometrik Terhadap Tinggi Lompatan Pada Pemain Bulutangkis”. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh NMES (Neuromuscular Electrical Stimulation) dan 

latihan pliometrik terhadap peningkatan tinggi lompatan pada pemain bulutangkis? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum : 

Mengetahui pengaruh neuromuscular electrical stimulation dan latihan 

pliometrik terhadap peningkatan tinggi lompatan pada pemain bulutangkis. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis: 

Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan sebagai pembuktian secara 

ilmiah tentang pengaruh Neuromuscular Electrical Stimulation dan latihan 

pliometrik terhadap tinggi lompatan pada pemain bulutangkis. 

2. Praktis: 



6 
 

a. Bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan terhadap para fisioterapis 

khususnya fisioterapis olahraga tentang manfaat Neuromuscular 

Electrical Stimulation pada peningkatan kekuatan otot tungkai. 

b. Dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada fisioterapis 

olahraga dalam merancang variasi metode pelatihan dan peningkatan 

kekuatan untuk meningkatkan kemampuan melompat pemain. 

c. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan fisioterapi terutama bidang 

olahraga dalam menyusun program latihan pemain. 


