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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang 

dilakukan seseorang untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya 

(Giriwijoyo & Siddik, 2012). Menurut Sukri, et al. (2019), salah satu cabang 

olahraga yang digemari oleh masyarakat beberapa dekade terakhir adalah 

bulutangkis. Bulutangkis adalah permainan olahraga yang menggunakan 

beberapa alat bantu sebagai syarat permainan. Alat tersebut berupa shuttlecock 

sebagai benda yang dipukul menggunakan raket yang dimainkan oleh dua 

orang yang berlawanan (tunggal) dan dua pasangan yang berlawanan (ganda). 

Pemain bulutankis agar dapat tampil dengan baik dan benar maka harus 

mengetahui dan menguasai teknik pukulan dan fisik dengan cara yang bettlenar 

(Purnama,2010). Pemain bulutangkis harus menguasai teknik pukulan dan fisik 

untuk menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Adapun yang 

termasuk fisik adalah kekuatan genggam saat memegang raket (M. 

Sajoto,1988:57). Kekuatan genggam tangan yang maksimal akan memberi 

kekuatan pegangan antara tangan dan  saat melakukan pukulan.  

Dalam permainannya, tangan merupakan organ vital yang sangat penting 

untuk mendukung terciptanya performa yang baik. Menurut (Kisner & Colby, 

2012), komponen performa dijabarkan menjadi tiga yaitu power, endurance 

(daya tahan), strength (kekuatan). Strength atau kekuatan otot diartikam 

sebagai kapasitas otot dalam menerima suatu beban yang diberikan 
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(Departemen Kesehatan RI, 2014). Menurut Setiowati (2014), kekuatan otot 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain usia, genetik, gender, latihan, 

suplemen, nutrisi, dan kesehatan khususnya muskuloskeletal. Secara gender 

dilaporkan bahwa laki-laki memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan 

perempuan dan penurunan kekuatan otot terjadi selama proses penuaan.Dalam 

permainannya, tangan merupakan organ vital yang sangat penting untuk 

mendukung terciptanya performa yang baik.  

Penjelasan tentang latihan yang akan di gunakan dalam penelitian ini 

sesuai dengan sebuah hadist riwayat muslim  yang menyebutkan, "Mukmin 

yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai Untuk meraih prestasi cemerlang 

dalam bidang olahraga bulutangkis tidak akan didapatkan secara instan dan 

mendadak. Bagi pemain, perbaikan kecil dalam kinerja sangatlah penting untuk 

mendukung terciptanya performa permainan yang baik. Salah satu pelatihan 

yang dapat diberikan pada pemain bulutangkis untuk membantu 

memaksimalkan kekuatan genggam adalah hand grip exercise menggunakan 

hand gripper.   

Hand gripper digunakan sebagai modalitas fisioterapi untuk 

meningkatkan kekuatan genggam. Hand gripper bekerja dengan cara menarik 

pegas yang memiliki beban tertentu sesuai kemampuan seseorang yang 

dilakukan secara berulang (repetitif) sehingga kekuatan genggam maksimal 

dapat tercapai. 

Menurut Trampisch et al., 2012) untuk mengetahui peningkatan 

kekuatan genggam membutuhkan instrumen pengukuran yang adekuat 
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Dinamometer. Hand grip merupakan instrumen pengukuran yang digunakan 

untuk mengukur kekuatan genggam. Instrumen tersebut telah digunakan pada 

banyak penelitian sebelumnya dan dilaporkan memiliki tingkat akurasi yang 

tinggi. Berdasarkan uraian latar belakang penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pengaruh hand grip exercise terhadap peningkatan 

kekuatan genggam pada pemain bulutangkis.  

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh hand grip exercise terhadap peningkatan 

kekuatan genggam pada pemain bulutangkis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hand grip exercise 

terhadap peningkatan kekuatan genggam pada pemain bulutangkis. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis terhadap pengaruh hand grip exercise terhadap peningkatan 

kekuatan gemgam pada pemain bulutangkis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam keilmuan tentang pengaruh 

hand grip exercise terhadap peningkatan kekuatan genggam. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Fisioterapi   

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi fisioterapis dalam memilih 

modalitas hand grip exercise untuk meningkatkan kekuatan genggam 

bagi pemain bulutangkis.  

b. Bagi Masyarakat  

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan 

informasi dan pengetahuan serta dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan itu sendiri 

c. Bagi Peneliti lain  

Dapat digunakan peneliti yang lain untuk mengembangkan ilmu 

dalam bidang IPTEKS. 


