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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan tujuan  

memelihara kesehatan dan memperkuat otot – otot tubuh. Kegiatan ini dalam 

perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan 

atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi (Ramadani, 2008). 

Olahraga dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu aerobik dan aerobik.  Olahraga 

aerobik merupakan olahraga yang menggunakan energi yang berasal dari 

pembakaran oksigen dan membutuhkan oksigen. Contoh olahraga aerobik antara lain 

basket, bulutangkis, treadmill, bersepeda dan renang. Olahraga anaerobik  adalah 

olahraga yang menggunakan energi dari pembakaran tanpa oksigen, dalam hal ini 

aktivitas yang terjadi menimbulkan hutang oksigen. Contoh dari olahraga anaerobik 

adalah lari sprin jarak pendek, angkat beban, dan bersepeda cepat (Palar dkk, 2015) 

Salah satu cabang olaharga aerobik yang banyak dimainkan oleh 150 juta 

orang di seluruh dunia dari segala usia dan tingkatan adalah bulutangkis yang 

dianggap sebagai cabang olahraga yang aman karena tidak terjadi kontak fisik (body 

contact), dibandingkan dengan cabang olahraga yang lain. Bahkan, beberapa studi di 

Eropa telah menunjukkan fakta bulutangkis merupakan salah satu cabang olahraga 

pilihan favorit kedua setelah sepak bola. Begitu juga dikawasan Asia, dimana 

bulutangkis merupakan cabang olahraga terpopular (Richardson, 2001 dalam 

Kusuma, 2014). 

Pemain bulutangkis harus menguasai teknik bermain bulutangkis dengan 

benar agar dapat mengendalikan permainan dan memenangkan pertandingan. Teknik 

yang dimaksud bukan hanya pada penguasaan teknik memukul, tetapi juga 
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melibatkan teknik-teknik yang berkaitan dengan permainan bulutangkis. Teknik 

permainan bulutangkis yang harus dikuasai oleh seorang pemain bulutangkis antara 

lain: sikap berdiri (stance), teknik memegang raket, teknik memukul shuttlecock dan 

teknik langkah kaki (foot work) (Purnama, 2010). 

Berbagai macam gerakan dalam teknik pukulan  bulutangkis antara lain 

backhand  yang merupakan pengembalian atau pukulan yang dilakukan dari sisi 

tubuh yang tidak dominan. Pukulan underhand lob adalah pukulan lob yang 

dilakukan dengan memukul shuttlecock dari bawah badan dan melambungkannya 

tinggi ke belakang, selain sebagai pukulan lob serang, underhand lob juga bisa 

digunakan sebagai pukulan lob bertahan, dimana shuttlecock diangkat tinggi jauh ke 

belakang. Cara ini bertujuan untuk mengembalikan posisi yang labil karena serangan 

dari lawan juga untuk memperlambat tempo permainan (Tantowi, 2015).  

Kekuatan otot lengan mempunyai peranan penting dalam permainan 

bulutangkis agar bisa menghasilkan pukulan yang baik. Jika tidak akibatnya 

produktivitas menurun (Pambudi & Hidayah, 2014). Kekuatan otot adalah komponen 

kondisi fisik yang dapat ditingkatkan sampai batas sub maksimal, sesuai dengan 

kebutuhan setiap individu (Astriwi, 2014) yang ditunjang oleh berbagai komponen 

seperti rangsangan saraf, umur, jenis kelamin, jenis serabut otot, ukuran 

crossectional otot dan tipe kontraksi otot yang merupakan kekuatan untuk menahan 

beban maksimal di sekitar aksis sendi, motivasi dan status gizi individu tersebut 

(Setiawan & Setiowati, 2014). 

Secara spesifik disebutkan kekuatan otot dapat ditingkatkan melalui latihan 

weight training dimana latihan ini dapat menambah massa otot karena bertambahnya 

jumlah myofibril (protein kontraktil yang menyusun serabut otot) sebagai bentuk dari 
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adaptasi otot terhadap latihan. Peningkatan ukuran otot inilah yang menyebabkan 

kontraksi otot menjadi lebih kuat (Herman, 2010). 

Otot-otot ekstremitas atas yang memiliki peran dalam pukulan bulutangkis 

adalah otot ekstensor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, biceps brachii, triceps 

deltoid serta pectoralis major. Di antara otot-otot ektremitas tersebut terdapat dua 

otot paling dominan saat memukul shuttlecock dalam permainan bulutangkis antara 

lain otot ekstensor carpi ulnaris  dan biceps brachii yang berperan dalam persiapan 

mengayunkan raket dan menstabilkan ekstremitas atas bersama otot deltoid (Lu Tsai 

dkk, 2005). Namun, belum banyak penelitian sebelumnya yang membahas mengenai 

standar kekuatan otot ekstensor carpi ulnaris. 

Salah satu otot yang memiliki peran penting dalam teknik pukulan 

bulutangkis adalah otot biceps brachii. Bahkan, karena penggunaan aktifitas 

berulang seperti saat memukul shuttlecock, otot biceps brachii rawan mengalami 

fatique (kelelahan) jika tidak dilatih dengan benar (Che Hassan dkk, 2014). Otot ini 

memiliki fungsi utama sebagai penggerak sendi siku pada gerakan fleksi siku 

(Kleiber, Kunz & Klug 2015). Otot biceps brachii memiliki dua kaput (kepala) yang 

berorigo pada tuberculum supraglenoidale dan processus coracoideus dan  

berinsertio pada tuberositas radii (Avadhani & Chakravarti, 2012). Otot biceps 

brachii merupakan otot yang dominan memiliki serabut otot tipe II atau tipe fast 

twitch yang memiliki serabut otot putih sehingga memiliki kontraksi otot yang cepat 

dan tajam. Otot biceps brachii sebagai otot penggerak sendi siku yang memiliki tipe 

otot fast twitch akan dapat dengan mudah mengalami peningkatan kekuatan bila 

diberikan latihan beban (Lesmana, 2012). 

Salah satu teknik latihan yang digunakan untuk menjaga dan meningkatkan 

kekuatan otot biceps brachii adalah isotonic exercise yang merupakan latihan 
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dinamis dengan kontraksi otot menggunakan beban dan terjadi perubahan panjang 

otot selama latihan. Pada latihan ini, dapat diberikan latihan dengan beban tahanan 

yang tetap atau berubah-ubah yang menyebabkan bergeraknya sendi (Parkhouse & 

Ball, 2010). Pada latihan isotonic exercise ada beberapa metode yang dapat 

digunakan diantaranya adalah  latihan beban  metode De Lorme dan  latihan beban 

metode Oxford. 

Latihan  beban  metode De Lorme dilakukan dengan memberikan beban dari 

beban rendah ke tinggi dengan 3 set dan 10 kali repetisi. Set I 50% dari 10 RM, set II 

75% dari 10 RM dan set III 100% dari 10 RM. Pada metode Oxford dilakukan 

dengan memberikan beban dari beban tinggi ke rendah dengan 3 set dan 10 kali 

repetisi. Set I 100% dari 10 RM, Set II 75% dari 10 RM dan set III 50% dari 10 RM 

yang keduanya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap kenaikan 

kekuatan otot. (Da Silva, 2010). 

Studi pendahuluan yang dilakukan pada Juni 2017 mendapatkan bahwa, 

Pemain bulutangkis MAN 1 Malang yang tergabung dalam Ekstrakulikuler 

Bulutangkis MAN 1 Malang  memiliki anggota aktif sebanyak 39 orang yang 

berlatih rutin selama dua kali dalam seminggu. Sebelum latihan teknik bermain 

didahului dengan latihan fisik seperti penguatan, kelincahan, daya tahan, fleksibilitas, 

kecepatan dan kelincahan. Namun dalam latihan penguatan masih terbatas penguatan 

ekstremitas bawah seperti ankle dan hamstring. Untuk bagian lengan difokuskan 

dalam teknik permainan saja. Padahal, teknik pukulan yang baik saja tidak cukup 

harus diimbangi dengan kekuatan otot untuk menunjang power dalam memukul dan 

mengembalikan shuttlecock ke daerah lawan. 

Peneliti ingin membandingkan efektivitas pemberian latihan beban dengan 

metode De Lorme dan  latihan beban metode Oxford terhadap peningkatan kekuatan 
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otot biceps brachii pada pemain bulutangkis MAN 1 Malang di mana dalam 

aktifitasnya banyak menggunakan otot biceps brachii yang prima dan kuat. 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemain bulutangkis MAN 1 Malang 

menentukan jenis latihan unuk menjaga dan meningkatkan kekuatan otot biceps 

brachii guna meningkatkan prestasinya. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efek pemberian latihan beban metode De Lorme terhadap 

peningkatan kekuatan otot bicep brachii pada pemain bulutangkis MAN 1 

Malang? 

2. Bagaimana efek pemberian latihan beban metode Oxford terhadap 

peningkatan kekuatan otot bicep brachii pada pemain bulutangkis MAN 1 

Malang? 

3. Bagaimana perbedaan efektivitas pemberian latihan beban metode De Lorme 

dengan latihan beban metode Oxford terhadap peningkatan kekuatan otot 

bicep brachii pada pemain bulutangkis MAN 1 Malang? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan efektivitas pemberian latihan beban metode De Lorme 

dengan latihan beban metode Oxford terhadap peningkatan kekuatan otot 

bicep brachii pada pemain bulutangkis MAN 1 Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisa efektivitas pemberian latihan  beban metode De Lorme 

terhadap peningkatan kekuatan otot biceps brachii pada pemain 

bulutangkis MAN 1 Malang. 
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b. Menganalisa efektivitas pemberian latihan beban metode Oxford terhadap 

peningkatan kekuatan otot biceps brachii pada pemain bulutangkis MAN 

1 Malang. 

c. Menganalisa perbedaan efektivitas pemberian latihan beban metode De 

Lorme dengan latihan beban metode Oxford terhadap peningkatan 

kekuatan otot bicep brachii pada pemain bulutangkis MAN 1 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Menambah pengalaman  penelitian bahwa terdapat metode yang dapat 

meningkatkan kekuatan otot biceps brachii pada pemain bulutangkis. 

2. Memberikan edukasi terhadap pemain bulutangkis tentang metode latihan 

beban yang efektif guna menjaga dan meningkatkan kekuatan otot biceps 

brachii. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai latihan beban metode De Lorme 

dan latihan beban metode Oxford terhadap peningkatan kekuatan otot antara lain 

jurnal  yang dimuat pada World Journal of Sport Sciences yang disusun oleh 

Razmjou, dkk (2010) yang berjudul The Effects of Delorme and Oxford Techniques 

on Serum Cell Injury Indices and Growth Factor in Untrained Women. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian two groups pre-test 

post-test design. Subjek yang digunakan merupakan 34 wanita sehat yang diambil 

secara acak. Setelah melakukan penelitian selama 6 minggu didapatkan hasil latihan 

bebab metode De Lorme atau pun latihan beban metode Oxford sama-sama 

meningkatkan kekuatan otot pada wanita sehat. Namun, dalam latihan beban metode 



7 
 

Oxford guna meningkatkan kekuatan biceps curls dinyatakan lebih efisien daripada 

metode De Lorme meskipun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal itu. 

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada sampel 

penelitian. Pada jurnal ini, sampel yang digunakan merupakan 34 wanita sehat bukan 

atlet sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil sampel pemain 

bulutangkis baik laki-laki atau pun wanita. 

Da Silva, dkk (2010) dalam jurnalnya yang berjudul Comparisson of 

Delorme with Oxford Resistance Training Techniques: Effects of Training on Muscle 

Damage Markers yang dimuat dalam World Journal of Sport Sciences yang 

melakukan perbandingan latihan beban metode De Lorme  dan Oxford pada 32 pria 

selama 4 minggu yang dibagi menjadi dua kelompok perlakua. Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian two groups pre-test post-test design. Pada penelitian 

ini latihan beban pada otot yang berada di tungkai bawah menghasilkan tidak ada 

perbedaan signifikan terhadap kenaikan kekuatan otot yang diketahui setelah 

responden melakukan cek darah. Keduanya memiliki efek yang baik terhadap 

kenaikan kekuatan otot dan memiliki resiko cidera yang rendah. Dalam penelitian ini 

otot yang diberikan latihan beban dengan metode De Lorme  dan latihan beban 

metode Oxford merupakan otot ekstremitas bawah dan alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kandungan CK (creatine kinase) dan LDH (lactate 

dehydrogenase) yang diketahui saat pemeriksaan darah sebelum dan sesudah 

penelitian. Perbedaaan penelitian jurnal tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah tempat otot yang diberi perlakuan dan alat ujinya. 

  

 


