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KATA PENGANTAR 

Assalamu'alaikum wr.wb. 

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan 

Karunian-Nya, sehingga penulis dapat rnenyelesaikan laporan penelitian Identifikasi 

Cedera Bulu tangkis Pada Atlet Pemula Se-DIY. Kami menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada Dekan FIK UNY beserta jajarannya, lembaga penelitian melalui badan 

pertimbangan penelitian fakultas yang telah memberikan kesempatan kepada kami 

untuk me!akukan penelitian ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada 

mahasiswa yang telah bersedia membantu schingga penelitian ini dapat berja!an 

dcngan baik. 

Kami berharap hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi para 

pembaca, dosen terkait, mahasiswa, pemain, pelatih, guru olahraga, dan · lembaga- 

lembaga yang perhatian.terhadap cabang olahraga bulu tangkis. Kritik dan saran yang 

membangun dalam penelitian ini akan senantiasa kami terima demi. menunjang 

penelitian ini menjadi lebih baik lagi 

Wassalamu'alaikum wr.wb. 

Penyusun 
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ABSTRAK 

Bulu tangkis di katakan olahraga yang memiliki intensitas gerakan yang tinggi 

karena sudah banyak yang mengalami cedera akibat permainan. Pemain bulu tangkis 

tidak lepas dari yang namanya cedera. Tidak sedikit pelatih dan orang tua yangkurang 

mengetahui cedera dan cara penanganannya, kurangnya pengetahuan pelatih dan 

orang tua itu yang menyebabkan anak terlambat dan salah dalam penanganannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang cedera dan penanganan 

cedera atlet bulu tangkis pemula klub di DIY. Sasaran penelitian ini adalah atlet bulu 

tangkis pemula klub-klub di DIY berjumlah 70 atlet. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan angket. 

Hasil penelitian dapat disimpuikan bahwa terdapat 31 atlet yang pernah 

mengalami cedera dan 39 atlet tidak pemah mengalami cedera dengan persentase 

44,29% pernah.mengalami cedera dan 55,71% tidak pemah mengalami cedera. Jenis 

cedera yang dialami atlet antara lain memar, keseleo, robekan otot (Iuka robek) dan 

perdarahan. Berdasarkan jenis cedera, penanganan yang tepat dilakukan pada cedera 

memar, keseleo dan . .luka robek yang ditangani oleh fisioterapi sementara cedera 

perdarahan kurang tepat penanganannya karena hanya dibiarkan sembuh sendiri. 

Kata kunci : cedera, bulu tangkis 
··,,.· . 
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BABI 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Bulu tangkis merupakan olahraga yang paling terkenal di dunia. Olahraga ini 

menarik minat berbagai kelompok umur, berbagai tingkat keterampilan, dari pria 

maupun wanita mernainkan olahraga ini di dalam atau diluar ruangan untuk rekreasi 

juga sebagai ajang persaingan. Bola bulu tangkis tidak dipantulkan dan harus 

dimainkan di udara, sehingga permainan ini merupakan permainan cepat yang 

membutuhkan gerak reflek yang baik dan tingkat kebugaran yang tinggi. Pemain bulu 

tangkis juga dapat rnengambil dari keuntungan ini dari segi sosial, hiburandan mental 

(Tony Grice, 1996: 1). 

Di Indonesia bulu tangkis merupakan · olahraga yang ban yak diminati dan telah 

mendapatkan tempat dihati. masyarakat, berbagai kalangan mulai menikmati olahraga 

yang konon dikatakan olahraga orang berduit. Kini asumsi tentang ha] tersebut mulai 

. pudar dan kini semua rnulai tertarik untuk menjalani olahraga bulu tangkis, tidak 

main-main bahkan sekarang mulai banyak daerah yang mengadakan kejuaraan bulu 

tangkis ''tarkam" antusias mernasyarakat pun sangat baik untuk turut berpartisipasi 

dalam kejuaraan ini. Sebagai contoh di kota Yogyakarta, -di kota ini bulu tangkis 

mulai banyak digemari masyarakat sudah banyak dijumpai klub-klub bulu tangkis 

resmi yang terdaftar di PBSI bahkan klub.yang sekeiah orang tua pun mulai banyak. 

Bulu tangkis di katakan olahraga yang· memiliki intensitas gerakan yang tinggi 

karena sudah banyak yang mengalamicedera akibat permainan ini. Menurut Paul M 

dan Diane K (1996: 5), ada dua jenis cedera yang sering dialami oleh atlet yaitu 

trauma akut dan. sindrom yang. berlarut-larut. Trauma akut adalah suatu cedera berat 

yang terjadi secara mendadak, seperti cedera goresan robek pada ligament, atau patah 

tulang karena .jatuh. Sedangkan over use syndrome merupakan cedera yang bermula 

dari adanya suatu kekuatan abnormal dalam level yang rendah atau ringan, namun 

berlangsung secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. 
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Sebagai pelatih maupun orang tua dituntut untuk mengetahui secara teori 

maupun praktek berbagai macam cedera dan bagaimana cara untuk menangani cedera 

tersebut. Terlebih lagi untuk mereka yang memiliki anak didik usia dini-pemula 

harus paham teori tentang cedera. Menurut Santosa G, dkk (2012: 96), anak berbeda 

dari orang dewasa dalam hal dimensi maupun kualitas dan kuantitas fungsionalnya. 

Disamping ada perbedaan-perbedaan yang jelas dalam ukuran, kekuatan struktur dan 

kekuatan jaringan antara orang dcwasa dan anak-anak, terdapat perbedaan-prcbedaan 

yang lebih rawan dalam sifat-sifat jaringan pada anak-anak, Satu perbedaan anatomis 

yang jelas ialah adanya tulang rawan pertumbuhan pada kerangka (skelet) yang 

belum matang. 

Hal di atas membuktikan bahwa anak usia dini dan pemula lebih membutuhkan 

pengawasan saat rnereka melakukan aktifitas yang berat seperti olahraga. Tidak 

sedikit pelatih . dan orang tua yang mengetahui cedera dan cara penanganannya, 

kurangnya pengetahuan pelatih dan orang tua itu yang menyebabkan anak terlambat 

dan salah dalam penanganannya. Selain itu berdasarkan observasi yang saya lakukan 

di PB Natura Prambanan Yogyakarta banyak atlet usia dini dan pemula yang masih 

kurang paham mengenai cedera dan bagaimana cara menanganinya. Cedera bulu 

tangkis dapat terjadi dari berbagai macam diantaranya kondisi lapangan bulu tangkis 

yang tidak memenuhi standart yang telah diterapkan oleh PBSI. Selain dari faktor 

kondisi sekitas atau kondisi ektemal cedera juga dapat terjadi dari faktor internal atau 

faktor dari diri atlet sendiri yaitu atlet yang kurang menguasai teknik dengan baik, 

kurangnya pemanasan saat ingin melakukan aktifitas yang berat. 

B. ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas identifikasi masalah yang mendorong penulis 

untuk melakukan penelitian berkenaan judul adalah. 

1. Kurangnya pemahaman pelatih dan orang tua tentang cedera dan penanganannya. 

2. Kondisi lapangan yang kurang sesuai dengan standart dari PBSI. · 

3. Kurangnya pemanasan saat akan melakukan aktifitas yang berintensitas tinggi., 
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4. Kurangnya pengetahuan atlet pemula tentang cedera dan penanganannya, 

C. BatasanMasalab 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tidak semua permasalahan dijadikan 

masalah penelitian oleh peneliti karena terbatasnya waktu, tenaga, biaya, dan 

keterampilan. Peneliti dalam penelitian ini hanya membatasi pada permasalahan 

"kurangnya pengetahuan atlet pemula tentang cedera dan panganannya", 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, i<lentfikasi masalah, dan batasan masalah 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Cedera Bulu tangkis 

Pemula dan Penanganannya". 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penanganan cedera bulu tangkis yang dilakukan atlet pemula. 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : · 

J. Secara teoritis · 

·· a. Penelitian.ini diharapkan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat mernberikan informasi yang berhubungan 

dengan masalah cedera bulu tangkis pemula dan penanganannya. 

2. Secara praktis 

a. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan 

dan wawasan bani tentang cedera bulu.tangkis pemula. 

· b. Bagi atlet, dapat mengetahui cedera bulu tangkis pemula dan penanganannya 

jadi dapat menanganinya saat mereka mengalami cedera 
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Bagi pengajar, penelitian mernberikan informasi terkait cedera bu!u tangkis 

;,_ pemula dan penanganannya, sehingga pengajar dapat mengusahakan penanganannya 

- · secara cepat dan tepat sehingga atlet dapat melanjutkan prestasinya. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakekat Olahraga Bulu tangkis 

Permainan bulu tangkis menjadi salah satu cabang olahraga yang rnarnpu 

menghasilkan kecepatan pada pukulan kok mencapai lebih dari 200 km/jam untuk 

pukulan smash. Sedangkan dalam permainan bulu tangkis tidak hanya menggunakan 

pukulan smash untuk mendapatkan poin, tetapi bisa juga dengan teknik dasar pukulan 

yang bervariasi seperti lob; netting, dropshot, dan drive (Tony Grice, 1996: 1 ). 

Bulu tangkis rnerupakan salah satu olahraga yang paling terkenal di dunia. 

Permainan ini mcrupakan perrnainan cepat yang rnernbutuhkan gerak reflek yang 

baik dan tingkat kebugaran yang tinggi (Tony Grice,2007:1). Lapangan permainan 

bulu tangkis berbentuk segi ernpat dan dibatasi oleh garis dan net untuk 

rnernisahkannya antara daerah permainan sendiri dan daerah permainan lawan 

(Herman Subarjah dan Yusup hidayat, 2007:8), bulu tangkis .adalah olahraga raket 

yang dimainkan oleh dua orang atau dua pasang yang sating berlawanan,bertujuan 

memukul shuttlecock melewati bidang permainan lawan dan berusaha mencegah 

lawan melakukan hai yang sama (Feri Kumiawan.2011: 28) .. 

Apabila seseorang sudah menguasai ketrampilan gerak dasar bulu tangkis, maka 

sudah dianggap mampu untuk mempelajari tehnik bulu tangkis sebenamya. Istilah 

teknik adalah ketrampilan khusus atau skill yang harus dikuasai oleh pemain bulu 

tangkis dengan tujuan mengembalikan kok dengan cara sebaik-baiknya. Teknik 

pukulan adalah cara-cara melakukan pukulan dalam permainan bulu tangkis. dengan 

tujuan menerbangkan kok kebidang lapangan lawan.Seorang pemain bulu tangkis 

yang baik dan berprestasi, dituntut untuk menguasai tehnik-tehnik pukulan dalam 

permainan bulu tangkis. 

Semua atlet bulu tangkis baik tingkat nasional maupun internasional harus 

rnenguasai semua teknik yang ada, lebih bagus lagi apabila seorang. atlet mampu 

melahirkan teknik baru yang biasanya digunakan sebagai pukulan tipuan. Namun, 
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setiap atlet juga tidak akan pernah luput dari cedera, dalam permainan bulu tangkis 

cedera yang sering dialami . oleh atlet yaitu lepuh, luksasio atau subluksasio dari 

articulatio humeri, strain dari otot-otot bahu, medial epikondilus, angkle, dan 

Anterior Cruciate ligament (ACL). Selain itu dari peristiwa-peristiwa cedera yang 

penulis lihat di event intemasional ketika sedang dalam pertandingan yaitu cedera 

nyeri punggung bawah yang pernah dialami oleh Tommy Sugiarto, Bellatrik 

Manuputi yang mengalami cedera pada angkle. 

B .. Ceders Olahraga 
Menurut Santosa G, dkk (2012:. 93) trauma atau cedera semula dimaknai 

sebagai peristiwa kekerasan yang rnengenai (jaringan) tubuh secara tiba-tiba, keras, 

dan intensif. Selain itu Santosa G, dkk menambahkan bahwacedera dapat terjadi 

tidak hanya oleh faktor-faktor ekstemal, tetapi dapat terjadi pula karena kegiatan- 

kegiatan dinamis yang autogen seperti kegiatan-kegiatan yang dapat. menyebabkan 

terjadinya ruptura (sobekan) otot. 

Ada dua jenis cedera yang sering dialami oleh atlet yaitu trauma akut dan 

sindrom yang berlarut-larut (overuse Syndrome).Trauma akut adalah suatu cedera 

berat yang terjadi secara mendadak, seperti cedera goresan, robek pada ligamen, atau 

patah tulang karena terjatuh.Cedera akut tersebut biasanya memerlukan pertolongan 

yang profesional dengan segera (Paul M. Taylor, .1997: 5). Pada jenis cedera akut, 

gejala-gejala yang terjadi dapat segera diketahui sehingga memudahkan untuk 

memberikan keputusan apakah memerlukan. bantuan medis atau tidak. Apabila cedera 

tersebut segera diikuti dengan rasa sakit, bengkak dan ketidakmampuan untuk 

menggunakan bagian-bagian tubuh yang terluka, atau merasakan sakit berat pada 

tekanan yang tidak berubah dalam jangka waktu 30 sampai 40 menit, pada peristiwa 

seperti ini pertolongan medis sangat diperlukan dan lebih-lebih apabila terdapat cacat 

yang tampak pada bagian tubuh yang cedera. Selain itu pada . cedera yang 

perkenaannya pada jaringan otot, apabila atlet mendengar atau merasakan adanya 

suara retak , letupan, robekan maupun rasa nyeri yang menyakitkan sebaiknya 
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memeriksakan pada medis. Apabila tidak ada tim medis untuk pertolongan pertama 

dapat dilakukan metode RICE (Rest, Jee, Compres, Elevation). 

Selain cedera akut, jenis cedera lainya yaitu cedera yang berlarut atau overuse 

syndrome. Pada jenis cedera ini lebih sulit untuk menentukan perlu adanya 

pertolongan medis atau tidak, karena pada cedera ini timbulnya secara bertahap dan 

rasa sakit yang timbul tidak terlalu parah.Sebaiknya langsung diperiksakan di medis 

· jangan sampai menunggu cederanya kambuh baru pergi ke medis. 

Beberapa petunjuk untuk menentukan perlunya mendapatkan pertolongan medis 

yaitu : 

a. Apabila setelah tingkat dari aktifitas olahraga tersebut dikurangi, anda dapat 

memulihkan rasa sakit tersebut dengan melakukan latihan. 

b. Apabila rasa sakit tersebut berlangsung lebih dari l O sampai 14 hari. 

c. Apabila sakit tersebut diputuskan untuk diatasi dengan istirahat tetapi terulang lagi 

pada saat melakukan latihan. 

d. Apabila diper!ukan untuk mendapatkan pengobatan anti radang mulut secara 

kontinyu selama melakukan latihan. 

e. Apabila muncul keluhan rasa sakit pada dada atau merasa tidak nyaman yang 

mungkin berhubungan dengan jantung, 

f. Apabila secara .. terus menerus mengalami gangguan kesehatan secara umum, 

seperti merasa tidak nyaman, kelelahan, perulangan, infeksi pada alat pernafasan 

bagian atas urin berdarah, atau beberapa gejala kronik Iainya (Paul M. Taylor, 

1997: 5). 

Faktor yang dapat menyebabkan cedera: 

a. Latihan yang Ber!ebihan 

Para atlet yang terlalu asyik dengan latihan biasanya akan lupa dengan tanda- 

tanda yang timbul akibat dari latihan yang berlebihan seperti rasa sakit yang terus- 

rnenerus pada otot, tulang, dan sendi. Seorang atlet dibatasi oleh jumlah dalam 

melakukan latihan berat yaitu pada masa periode tertentu.Jack Mahurin, seorang 

profesor pada Springfield College di Massachusetts dan seorang pelari marathon 
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terkemuka mengatakan bahwa perbedaan antara seorang pelari baik dan pelari 

yang terkenal. Seorang pe!ari yang baik akan dapat lari keras sebanyak dua kali 

seminggu, sedangkan seorang pelari yang · terkenal akan lari keras tiga kali 

seminggu. Tujuan latihan adalah memberikan stress yang berulang-ulang pada 

tubuh dalam bentuk latihan atau perlombaan yang keras. Seni berlatih adalah 

mengetahui seberapa bcsar latihan keras yang dapat dilakukan oleh tubuh sebelum 

ia menjadi sakit atau menderita cedera. 

Jadi seorang atlet harus mengetahui kemampuan tubuh rnereka dalam 

menyesuaikan keinginan untuk berlatih. Karena apabila seorang atlet masih ingin 

berlatih apalagi latihan keras sedangkan tubuh tidak mampu untuk menyesuaikan 

lagi rnaka bukan tidak mungkin cederalah yang Elkan· menghampiri tubuh anda. 

Sindrom latihan yang.berlebihan dapat dibagi menjadi tiga tahap : 

1). Selama latihan keras anda akan merasakan rasa sakit tumpul pada sen di, otot, 

tendo atau ligamen. Ketika merasakan ini sebaiknya kurangi intensitas latihan 

selama satu atau dua hari .. : 

2) Jika . .latihan keras dilanjutkan, masalah yang mungkin terjadi adalah merasa 

sakit selama latihan dan . setelah latihan. Apabila hal ini terjadi sebaiknya 

melakukan istirahat atau mencoba olahraga lain yang berbeda. Jika dalam 

waktu satu minggu · rasa sakitnya tidak berkurang, pergilah kedokter . untuk 

menentukan apakah rasa · sakit · tersebut disebabkan oleh suatu kelainan 

struktural, ketidakseimbangan otot, kurangnya fleksibilitas, atau hanya berlatih 

melampaui batas .saja. 

3) Kelalaian untuk memperhatikan gejala-gejala seperti seringnya timbul rasa sakit 

meskipun anda sedang beristirahat. Ketika hal ini terjadi langkah satu-satunya 

yaitu berhenti latihan sampai rasa sakitnya hlang dan sering-seringlah untuk eek 

ke dokter. 

b. Cara Latihan yang Salah 

Gabe Mirkin (1984: 150), 'menyebutkan -bahwa ada tiga - faktor· .yang 

menyebabkancedera akibat dari caralatihan yang salah. 



I) Meningkatkan Behan Latihan Terlalu Cepat 

. Untuk dapat berlatih dengan tepat, seorang atlet harus memberikan strees 

pada tubuhnya dan kemudian membiarkannya mernulihkan diri.Untuk 

bertambah maju, anda harus meningkatkan stress tersebut pada latihan-latihan 

selanjutnya.Tetapi untuk rnenghindari cedera, anda harus meningkatkan stress 

tersebut secara berangsur-angsur. 

Dalam olahraga apabiia seorang atlet kehilangan kemampuanya semula 

yang dimilikinya biasa disebut dengan istilah reversibilitas. John Holloszy dari 

Washington University di St. Louis, Missouri, telah menerangkan bahwa otot 

jika tidak mendapatkan stress secara terus-menerus, dengan cepat akan 

kehilangan kemampuanya untuk menggunakan oksigen secara efisien. 

Cepat atau lambatnya suatu reversibilitas yang timbul tergantung pada 

lamanya otot dalam memakai oksigen. Olahraga renang, bersepeda, lari jarak 

jauh, bulu tangkis, dan olahraga yang mengharuskan otot memakai oksigen 

dalam waktu yang lama akanlebih cepat mengalami reversibilitas. Sedangkan 

olahraga sprint, angkat besi, dan olahraga yang tidak mengharuskan otot 

memakai oksigen dalam waktu yang lama akan lebih lambat terjadi timbulnya · 

reversibilitas. 

John Holloszy menambahkan gejala-gejala yang .timbul apabila seorang 

atlet sedang menderita reversibi!itas yaitu nafas atlet akan menjadi pendek, 

setelah berhenti berlatih selama dua minggu, at!et akan menjadi terengah-engah 

bila berlatih .dengan kecepatan yang sebelumnya menyenangkan. Hal ini terjadi 

karena otot mengalami masalah dalam mengkonsumsi oksigen. Selanjutnya otot 

akan terasa sakit, menurut John Holloszy selama masa reversibilitas serat-serat 

otot · akan menjadi lebih kecil. Serabut · yang · lebih kecil lebih lemah, lebih 

mudah robek, dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk memulihkan 

diri.Robekan inilah yang menyebabkan terjadinya rasa sakit. 

a) Meningkatkan Intensitas.Latihan Terlalu Cepat 

. I 
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Makin berat beban yang anda angkat atau makin cepat anda lari, 

maka makin besarlah beban pada tubuh anda. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa otot harus di berikan stress secara berangsur-angsur 

atau bertahap hal ini akan membantu atlet dalam menekan timbulnya 

cedera. Contohnya seorang atlet angkat besi menargetkan dapat 

mengangkat 125 kg, sedangkan angkatan maksirnalnya sekarang hanya 90 

kg.Apabila dalam dua minggu angkatanya dari 90 kg menjadi 125 kg. 

tubuhnya tidak dapat mengatasi peningkatan beban yang cepat, seharusnya 

angkatan yang dilakukan dimulai dari 90 .kg menjadi 110, lalu 120, dan 

akhimya 125 kg .. 

b) Menambah Cara Latihan yang Baru 

Meskipun tubuh seorang atlet dalam kondisi yang fit atau dalam 

kondisi puncak, penambahan cara latihan yang baru pada.progam latihan 

perlu dilakukan untuk melatih otot dengan cara yang berbeda tidak hanya 

dengan cara. yang .sama tetapi ditujukan untuk peningkatan koordinasi, 

kekuatan, dan kecepatan otot yang sama seperti saat · melakukan 

pertandingan. · 

2) Kelainan Struktural 

Kelainan struktural dapat memberikan stress tambahan pada otot, fasia, 

tulang, sendi, tendo, atau Iigamen; dan menyebabkan cedera pada struktur- 

struktur. ini contobnya seperti : . 

a) Telapak kaki yang rata dapat menyebabkan cedera pada lengkungan kaki, 

pergelangan kaki, pinggul, dan punggung bawah. 

b) Lengkungan kaki yang terlalu tinggi dapat menyebabkan patah tulang, stress 

pada kaki dan rasa sakit pada bagian luar lutut. 

c) Tungkai kanan dan kiri yang tidak sama panjangnya dapat menyebabkan 

tcrjadinya cedera pada pinggul dan punggung bawah. 

d) Tungkai yang bengkok kedalam dapat menyebabkan nyeri punggung 

bawah ... 
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e) Tungkai yang bengkok keluar menimbulkan rasa sakit pada pergelangan 

kaki, lutut, dan pinggul. 

t) Lengkungan punggung bawah yang berlebihan dapat menyebabkan nyeri 

punggung bawah. 

3) Kurangnya Fleksibilitas 

Latihan peregangan tubuh merupakan pencegahan cedera terpenting dalam 

dunia olahraga sekarang ini, 

4) Ketidakseimbangan Otot 

Lee Burkit (1984: 159)· dari · Arizona State Universitymenyebu.tkai, 

bahwa apabila: sebuah otot bergerak ke satu arah, otot lain bergerak ke arah 

yang- berlawanan. Otot-otot ini disebut otot antagonistik. Perbandingan 

kekuatan dari otot-otot antagonistik ini diseimbangan dengan tepat. Jika salah 

satu otot lebih .kuat daripada otot yang lain, maka otot yang lebih kuat akan ,. 

· mengalahkan otot yang · lebih lemah sehingga . menye.babkan kerusakan- 

kerusakan serabut otot dan tendonya. 

5) Kekurangan Mineral 

Mineral adalah .elemen . dasar yang -terdapat didalam tanah.Mineral 

diambil _dari tanah oleh tumbuh-tumbuhan. · Bila manusia makan · tumbuh- 

tumbuhan atau hewan yang telah . makan tumbuh-tumbuhan · tersebut, ia 

memasukan mineral ke dalam jaringan.tubuhnyasendiri. .. ,· · ., .. 

.. · Tiap mineral memiliki fungsinya sendiri antara lainkalsium rnerupakan 

bahan yang membuat . tulang dan -. gigi menjadi keras; . garam mengatur 

bagaimana dan dimana air didistribusikan di dalam tubuh, kalium mengontrol 

panas otot dan . hantaran saraf, magnesium mengatur kontraksi otot dan 

perubahan karbohidrat menjadi energi.Beberapa mineral ' diperlukan untuk 

membentuk zat-zat·kimia yang mengatur proses didalam tubuh·seperti: yodium 

dalam hormon .. tiroid, besidalam hemoglobin, seng dalam insulin, kobalt dalam 

vitamin B 12, dan belerang .dalam tiamin dan biotin; . 

11 
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Ada empat mineral yang diperlukan tubuh daiam jumlah yang besar dim 

paling sedikit ada empat belas yang diperlukan dalam jumlah kecil. Dalam 

jumlah besar yaitu natrium, kalium, magnesium, dan kalsium, sedangkan dalam 

jumlah kecil yaitu alumunium, besi, boron, kobalt, krom, mangan, mc!ibdenum, 

nikel, selenium, seng, tembaga, timah, vanadium, dan yodium. 

6) Kurangnya Progam Daya tahan yang Memadai 

Latihan-latihan daya tahan yang berirama mempertebal otot, tendo, dan 

Iigamen, dan membuat mereka lebih tahan terhadap cedera.Setiap atlet harus 

mempunyai suatu progam latihan sepanjang tahun untuk otot-otot yang 

dipakainya dalam pertandingan, 
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BAB III 

· METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata (2010: 

72), menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang 

paling dasar. Dalam penelitian ini hanya untuk mengetahui identifikasi cedera bulu 

tangkis pemula danpenanganannya. 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Untuk menghindari kesalahan dalam penelitian ini, perlu diketahui terlebih 

dahulu batasan operasional variable penelitian. Variable adalah obyck penelitian, atau 

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010: 161). 

Definisi operasional pada penelitian ini adalah cedera dan penangananya .. Peneliti 

ingin mengetahui bagaimana cam penanganan cedera bulu tangkis yang dilakukan 

usia pemula. 

C. Subyek Penelitian 
Subyek dari penelitian ini adalah semua anak usia dini - pemula yang terdaftar 

dalam klub bulu tangkis yang resmi diakui oleh PBSI. Menurut Suharsimi Arikunto 

(2006: 130), apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

D. Instrument dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrument 

Dalam penelitian ini instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah butir - butir pertanyaan yang tersusun dalam suatu angket atau kuisoner. 

Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah · skala · likert. Setiap butir 

pertanyaan disertai dengan em pat altematif jawaban yaitu: Sering (SR),· Kadang - 
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kadang (KD), Hampir Tidak Pernah (HTP), Tidak Pernah (TP). Pemberian skor 

dalam empat pilihan jawaban yaitu (SR) Sering diberi skor 4, (KD) Kadang - 

kadang diberi skor 3, (HTP) Hampir Tidak Pemah diberi skor 2, (TP) Tidak 

Pernah diberi skor 1. Angket atau kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden (Suharsimi Arikunto, 

2006: 151). 

2. Uji Instrument 

a. Menguji Validitas 

Menurut Sugiyono (2007: 352), untuk menguji validitas konstruk, 

maka dapat digunakan pendapat dari ahli (judgment expert). Setelah 

instrument dikonstruksi tentang aspek - aspek yang akan diukur 

berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan 

para ahli. Dalam penelitian ini menggunakan pendapat dari ahli (judgment 

expert) untuk menguji validitas instrument. 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui keterandalan instrument. 

Rumus yang digunakan uji.reliabilitas adalah Alpha Cronbaeh (Suharsimi 

Arikunto, 2010: 2J9). 

r [ i ][ "f.ul] 11 = (K-l) 1-Uf 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrument 

K = banyaknya butir pertanyaan 

2: al . = jumlah �arians butir 

of= varians total 

3. Teknik Pengumpulan Data 
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Metode pengumpulan data adalah pelaksanaan cara mengumpulkan data 

atau informasi (Sutrisno Hadi, 1990: 67). Dalam penelitian ini menggunakan 

angket sebagai metode pengumpulan data, angket dinilai lebih praktis dan 

efisien karena dalam waktu yang bersamaan peneliti dapat memperoleh data 

dari responden dalam waktu singkat dan dengan jumlah yang cukup banyak. 

Dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Peneiiti meminta daftar nama atlet usia dini dan pemula disetiap klub 

bulu tangkis. 

b. Peneliti memberikan angket kepada atlet usia dini dan pemula disetiap 

klub bulu tangkis yang ada · secara serentak pada saat jadwal latihan 

bcrlangsung. 

c. Peneliti mengambil angket tersebut setelah diisi lengkap, 

E. TeknikAnalisis Data 
Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data 

sehingga data - data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data diskriptif kuantitatif 

Se!anjutnya untuk menghitung persentase · yang termasuk -dalam kategori disetiap 

aspek digunakan rumus dari (Anas Sudijono, 2012: 43). 

, . ; �-� f X;1()0% 
N 

Keterangan: 

P = angka persentase 

F = frekuensi yang sedang dicari persentasinya 

N = Number Of Case (jumlah frekuensi banyaknya individu) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian yang telah di!akukan tentang identifikasi cedera dan 

penanganannya pada atlct pemula bulu tangkis se-DIY, pengambilan data identifikasi 

cedera dan penanganannya dilakukan dengan angket yang menjelaskan apakah atlet 

pemah mengalami ccdera, jenis cedera dan bagaimana cara penanganannya. Hasil 

penelitian disajikan dalam tabel dan gambar sebagai berikut: 

Tabel 4. l Distribusi Frekuensi Cedera 
r Ced era Frekuensi Totai 

· Pemah mengalami cedera 31 
Tidak pemah mengalami 39 

70 
cedera 

. Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan . bahwa terdapat 31- atlet yang pernah 

mengalami cedera dan 39 atlet tidak pemah mengalami cedera. 

I 
I·.· . 

. Mengalarni cedera Tidak mengalami 
cedera J --�--Se_n_ ·�� l���-4_4_2_9������� 55� 71���---- 

Gambar 4.1 Histrogram Persentase Atlet Yang Pemah Mengalami Cedera 
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Perdarahan 

3, 3 

Robek otot 

17 

J2 90 

Memardan 
Keseleo 

54 84 

Keseleo 

Gambar 4.2 Histogram Persentase Jenis Cedera 

Jenis Cedera Frekuensi Total 
Memar 8 
Keseleo 17 
Memar dan Keseleo 4 31 

' 
Robekotot 1 
Perdarahan 1 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Jenis Cedera 

25 81 

Me mar 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa dari 31 atlet yang pemah 

mengalami cedera, tcrdapat 5 jenis ccdera dengan jumlah antara lain 8 atlet 

mengalami memar, 17 atlet mengalami keseleo, 4 _atlet _ mengalami memar dan 

keseleo, 1 atlet mengalami rohek otot dan 1 atlet mengalami perdarahan. 

Berdasarkan Gambar 4.1, dapat dijelaskan bahwa dari persentasc atlet yang 

pemah mengalami cedera adalah 44,29% dan atlet yang tidak pemah mengalami 

cedera adalah 55,71%. 



Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dijelaskan bahwa persentase 5 jenis cedera yang 

dialami atlet antara lain memar dengan persentase 25,81 %, keseleo dengan persentase 

54,84%, memar dan keseleo dengan persentase 12,90%, robek otot dengan persentase 

3,23% dan perdarahan dengan persentase 3,23%. 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Jenis Penanganan Dari Tiap Jenis Cedera 

Jenis Cedera Jenis Penanganan Frekuensi Total 
Fisioterapi 7 I 

I 

Me mar I 8 Biarkan sembuh 1 
I RobekOtot Fisioterapi 1 1 I 

Perdarahan Dibiarkan sembuh 1 1 ! 

. . Fisioterapi · I . '7 i I . 

Keseleo Biarkan sembuh 5 17 
Klub 5 

Memardan 
Fisioterapi 1 
Klub -, ; .. 1 4 Keseleo 
Klinik 2 I I 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa setiap jenis cedera merniliki 

penanganan yang berbeda. Pada cedera memar, jenis penanganan adaJah fisioterapi .. . 
dengan jumlah 7 atlet dan di�i�Ican: sembuh dengan jumiah .1 atlet. Pada cedera robek 

otot, jenis penanganan adalah fisioterapi dengan jumlah 1 atlet. Pada cedera 

perdarahan, jenis penanganan adalah dibiarkan sembuh sendiri dengan jumlah 1 atlet. 

Pada cedera keseleo, jenis 'penanganan adalah fisioterapi dengan jumlah 7 atlet, 

dibiarkan sernbuh sendiri dengan jumlah 5 atlet dan ditangani klub dengan jumlah 5 
atlet. Pada cedera memar dan keseleo, jenis penanganan adalah fisioterapi dengan 

jumlah 1 atlet, ditangani klub dengan jumlah l atlet dan ditangani klinik kesehatan 

dengan jumlah 2 atlet. . 

I. 
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Gambar 4.3 Histogram Persentase Jenis Penanganan Dari Tiap Jenis Cedera 

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dijelaskan terkait persentase.jenis penanganan dari 

setiap jenis cedera. Pada cedera memar, p�rsentase penanganan fisioterapi 12,5% dan 
.. -· ·. ' .... 

dibiarkan sembuh sendiri 87 ,5%. Pada cedera robek otot, persentase penanganan 

fisioterapi 100%. Pada cedera perdarahan, persentase penanganan dibiarkan sembuh 

sendiri 100%. Pada cedera keseleo, persentas� penanganan fisioterapi _ 41, 18%, 
. . . 

dibiarkan sembuh sendiri · 29,41 % dan ditangani klub 29,41 %. Pada cedcra memar 

dan keseleo, persentase penanganan flsioterapi 25%, · ditangani klub 25% dan 

ditangani klinik kesehatan 50%. 

B. PEMBAHASAN. .. 

. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat · beberapa jenis cedera yang terjadi pada 

atlet pemula 'bulu tangkis antara lain mernar, keseleo, robekan otot dan perdarahan. 

Memar terjadi akibat adanya hantaman atau kontak dengan benda tumpul dan 

mengakibatkan terjadinya kerusakan pada jaringan di bawah kulit tanpa · ada 

kerusakan yang -berarti di permukaan kulit luarnya. Memar yang terjadi pada atlet 

akibat terkena shuttlecock. Keseleo disebut juga terkilir merupakan kecelakaan yang 
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paling sering terjadi pada atlet bulu tangkis. Keseleo disebabkan adanya hentakan 

yang keras terhadap sebuah sendi tetapi dengan arah yang salah atau berlawanan 

dengan alur otot. Akibatnya jaringan pengikat antar tulang robek. Keseleo yang 

terjadi pada atlet pemula bulu tangkis antara lain keseleo pada pergelangan kaki 

kanan, pergelangan kaki kiri, ankle kaki dan pergelangan tangan, Luka robekan 

(robekan otot) yaitu Iuka terbuka yang ditimbulkan oleh goresan benda sedikit tumpul 

atau tidak terJalu tajam. Perdarahan terjadi akibat kerusakan pembuluh darah. 

Perdarahan yang terjadi pada atlct usiadini-pemula bulu tangkis akibat cedera ringan 

karena terjatuh saat mengejar shuttlecock. 

Berdasarkan basil penelitian, terdapat beberapa penanganan yang tepat seperti 

cedera memar, keseleo dan Iuka rcbekan ditangani oleh fisioterapi. Hal ini senada 

dengan Pfeiffer (2009: 36) bahwa ketika terjadi cedera memar, strain, sprain 

(keseleo ), perdarahan dan Iuka robekan saat berolahraga ditangani oleh fisioterapi 

dengan menggunakan terapi dingin sebagai teknik pertolongan pertama pada cedera 

yang biasa disebut RICE (Rest, Ice, Compression and Elevation). 

a) Rest (lstirahat) 

Dilakukan dengan mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera, bertujuan untuk 

mencegah cedera bertambah parah dan juga aliran darah yang menuju daerah cedera 

dapat berkurang. ·-.: .' _\ ··· .. , ,.; .. , · .. -, . 

b) · Ice ( es atau aplikasi dingin). 

Cara melakukan aplikasi dingin pada daerah yang cedera yaitu, memberikan- es 

selama dua hari setelah cedera untuk melokalisir daerah. cedera. Mematikan ujung 

syaraf, serta mengurangi rasa nyeri dan mencegah agar jaringan yang cedera tidak 

bertambah bengkak karena es menyebab vasokontraksi sehingga aliran darah menuju 

daerah cedera berkurang. Namun juga perlu.diperrhatikan ·karena pemberian es-yang 
terlalu lama dapat mengakibatkan iritasi, -hyphothermia, frostbite yaitu kerusakan 

yang. diakibatkan penerapan aplikasi dingin yang berlebihan. 
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Adapun caranya seperti berikut yaitu : 

(a) Tempatkan es pada kantong plastic dan bungkus dengan handuk 

(b) Lakukan pengompresan es selama 2-3 menit 

( c) Jika bagian yang cedera telah terlihat pucat dan kesernutan hentikan 

pemberian es. Hal tersebut merupakan tanda telah terjadi vasokontriksi 

c) Compression (kompresi atau pembalutan) 

Menggunakan kompresi elastis selama dua hari untuk mencegah pembengkakan 

dan penghentian pendarahan. Kompresi dapat menggunakan perban atau pembalut 

tekan yang elastis (tcnsocrepe) dan senyaman mungkin pemakainya agar tepat, 

d) Elevation. (meninggikan daerah cedera) 

Maksudnya meninggikan cedera yaitu dengan cara mengusahakan bagian tubuh 

yang cedara berada diatas letak jantung. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya 

pembekakan karena pendarahan dan peradangan. , Dalam perawatan nyeri selain · 

meninggikan bagianyang cedar juga dengan terapi dingin untuk mencegah terjadinya 

pembengkakan. 

. • ·' •. r: •• ,: ,'· •• 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Hasil dari analisis data menunjukan bahwa terdapat 31 atlet yang pemah 

mengalami cedera dan 39 atlet tidak pernah mengalami cedera dengan persentase 

44,29«'/o pemah mengalami cedera dan 55,71% tidak pernah mengalami cedera. Jenis 

cedera yang dialami atlet antara .lain memar, keseleo, robekan otot (Iuka robek) dan 

perdarahan. Berdasarkan jenis cedera, penanganan yang tepat dilakukan pada cedera 

mernar, keseleo dan Iuka robek yang ditangani oleh fisioterapi sementara cedera 

perdarahan kurang tepat penanganannya karena hanya dibiarkan sembuh sendiri, 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat disampaikan diantaranya: 

1. Menuntut . untuk seorang pelatih harus bisa menguasai · ilmu anatomi yang 

berguna untuk penanganan cedera ringan. 

2. Bagi para pemain hendaknya benar-benar untuk dapat menguasai teknik-teknik 

permainan bulu tangkis secara baik dan benar agar tidak mudah terkena cedera 

saat Jatihan. 

3. Bagi pelatih hendaknya harus memperhatikan kondisi fisik para pemainnya agar 

tidak terjadi cedera dan mengusahakan tambahan wawasan bagi pemain baik 

yang mengalami cedera maupunbelum tentang pentingnya terapi latihan dalam 

proses kesembuhan, karena · tingkat ·. pengetahuan · pemain ten tang cedera dan 

terapi.latihan di klub-klub bulu tangkisdi DIY masih kurang. 

4. Bagi klub-klub bulu .tangkis di DIY agar mempertimbangkan perlu atau tidaknya 

seorang terapis yang ahli untuk rnembantu pelatih dalam penambahan wawasan 

pemain .tentang cedera dalam olahraga. 
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5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan aspek lain seperti 

kelompok umur yang lain, jenis kelamin, frekuensi latihan, frekuensi pertandingan, 

dan sikap dalam pcnerapan terapi latihan sebagai variabel penelitian. 
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