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2. Bagaimanakah kelayakan triadton (triples badminton) .dalam penerapannya 

untuk permainan yang dapat meningkatkan . kesenangan dan keterampilan 

bermain bulutangkis? 

C. Tujuan Penelitlan 
Berdasarkan rumusan masalah rang telah dikemukakan, maka tujuan 

pengernbangan pada penelitian ini adalah:' 

1. Meugembangkan permainan bulutangkis trtadton (triples badminton) untuk 

rneningkatkan kesenangan dan keterampilan bennain 

· 2. Mengetahui kelayakaan triadton (triples badminton) pada penerapan 
permainan bulutangkis. 

D. Manfaat Penelitlan 
Penelitian yang akan dikembangkan · dalam bentuk permainan bulutangkis 

triadton ini memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut: 
· I. Sebagai bahan. masukan bagi i>.erigaj� · ��takuliahI. bulutarigkis untuk 

memperhatikan pola pengajaran bulutangkis dengan berbasis unsur-unsur 

kesenangan 
2. Sebagai dasar dan masukan bagi perkumpulan bulutaugkis untuk menata dan 

mengembangkan serta meningkatkan.keterampilan bermain bulutangkis. 
3. Sebagai gambaran bagi mahasiswa/i untuk merrtperoleh pengalaman bennain 

dalam matakuliah bulutangkis. 

4. Sebagai model pengajaran altematif yang membawa rasa senang dan nyaman 
baik bagi mahasiswa, dosen, maupun lembaga. 

4 



I 

E. Roadma'.(, Penelltlan · 
Adapun roadmap penelitian pengembangan ini dirancang sesuai dengan 

tahapan untuk 'menuju hasil akhir, t.ahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Studi pendahuluanyang dilaksanakan, yaitu sudah melakukan penelitian yang 

. berkaitan dengan: 
a. Penelitian tentang keterampilan bulutangkis di Fakultas Ilmu Keolahragaan 

UNY 
b. Penelitian tentang penilaian · unjuk kerja pemain bulutangkis dalam 

pertandingan. 
2. Analisis Kebutuhan · dengan melakukan · penelitian survey, bertujuan untuk 

mengetahui perrnainan bulutangkis yang tepat sesuai dengan nilai-nilai 

kesenangan dan keterampilan bermain. 
3. Penelitian . pengembangan, bertujuan untuk mengembangkan bentuk 

permainan triadton (triples badminton) yang sesuai dengan nilai kesenangan 

.. dan .keterampil� bermain dengari melibatkan .pelatih bulutangkis, pengajar 
bulutangkis dan atlet bulutangkis. 

4. Penelitian eksperimental, bertujuan �tuk menguji keefektifan, efisiensi dim 
kemenarikan produk bentuk permainan _.triadt�n (triples badminton) yang 

. berbasis nilai kesenangan dan keterampilan berrnain. 
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I 
F. Sistematika Penelitian 

Secara garis besar sistematika penelitian pengembangan ini <lapat disajikan 

dalam gambar sebagai berikut: 

. Studi · awal yang sudah dilaksanakan ... oleh tirii . 
berkaitan dengan permainan bulutangkis triadton 
(triples badminton), yaitn: melakukan survey dan 
wawancara kepada · beberapa mahasiswa, atlet, pelatih I dan nenzamnu cerkuliahen bulutanzkis . _..J .. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh ketua selama 6 I 
tahun terakhir yang berkaitan dengan judul penelitian I 
yang. �iusulkan, yaitu 1. keterampilan buluta!1g�is I prodi ilmu keolahragaan FIK UNY, dan 2. penilaian · 
unjuk kerja pemain bulutangkis dalani pertandirigan. I 

• 

Penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti 
lain berkaitan dengan 
pengembangan 
perrnainan bulutangkis 

Pengembangan standar 
bentuk permainan 
untuk cabang olahraga 
yang lain 
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Peningkatan jumlah peminat permainan bulutarigkis 
dan peningkatan prestasi at!it bulutangkis · 

Gambar 1. Sistematika Penelitian 

.- 
Terwujud bentuk permainan bulutangkis triadton 
(triples badminton) yang dapat meningkatkan . 
kesenangan dan keterampilan berma� bulutangkis 

Rencana penelitian yang akan dilaksanakan pada 
tahap I: mengembangkan bentuk permainan triadton 
(triples badminton). Tahap II: Menerapkan bentuk i.--- 
permainan . triadton (triples badminton). di 
pertandingan tingkat universitas serta mengevalusi 
bentuk permainannya, Tahap Ill: Menganalisis 
efektifitas implementasi basil rancangan perrnainan I Kemungkinan triadton (triples badminton) dalam rneningkatkan .. :- . --1 · - perkembangan di masa 
kesenangan dan keterampilan bermain, yang akan datang 
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G. Spesifikasi Produk 

Adapun spesifikasi dan keunggulan produk dari rencana penelitian 

pengembangan ini adalah bentuk pennainan triadton (triples badminton) dalam 
. . . . . 

meningkatkan kesenangan dan keterampilan bermain bulutangkis, yaitu sebagai 
� � . '· • l 

berikut: 
1. Produk dalam bentuk permainan · triadton (triples badminton) yang 

dikembangkan dengan menggunakan peraturan yang menimbulkan kesenangan 

'dan keterampilan bulutangkis 

2. Nilai kesenangan mencakup emosi-emosi seperti: (1) .kecintaan (2) kegembiraan, 
(3), kenikmatan, dru1 (4) kebebasan. 

3. Nilai keterampilan mencakup beberapa kemampuan teknik bermain bulutangkis, 
diantaranya: (1) kemampuan servis,:. (2) kemampuan lob, (3) kemampuan 

dropshot,. (4) kemarnpuan net, (5) kemampulan drive, (6) dan kemampuan 
smash.·.· 

H. Luaran Penelitian 

. Temuan dan luaran inovasi yang ditargetkan dalam penelitian dan kontribusi 

dalam penelitian ini mendapatkan model pengembangan keilmuan permainan 

triadton (triples badminton) yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kesenangan 

dan keterampilan bulutangkis. Berikut rencana luaran yang akan ditargetkan dalam . . . 

penelitian yang akan dilakukan: 

1. Dimuat dalam p�blikasi ilmiah di �rseding internasional terindeks 
\ . ; '. . ·. 

2. Buku panduan dan pedoman aturan bentuk pennainan bulutangkis triadton 
(triples badminton). 

3. Terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual (HK[) dalam kategori paten 
sederhana. 
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BABil 
TINJAUAN l>USTAKA ·. 

A. Kajian Teori 
. . 

1. Permainan Bulutangkls 
Tony (2007) menyatakan permainan bulutangkis merupakan salah satu 

cabang olahraga yang terkenal di dunia,. Olahraga ini menarik minat 
. . 

berbagai kelompokumur, berb�gai tingkat keterampilan, baik pria maupun 

wanita memainkan 'olahraga ini di dalam atau di luar ruangan untuk rekreasi 

juga sebagai persaingan. Bulutangkis adalah olahraga yang dimainkan dengan 
menggunakan net; raket, dan :shuttlecock dengan teknik pukulan yang 

\ . . . ·. . . ·.. . 

bervariasi mulai dati segi re!atif lambat hingg� sangat cepat di sertai gerakan 

tipuan, Brian (2015), bulutangkis atau badminton' merupakan cabang olahraga 

yang termasuk ke dalam olahraga permainan dan bisa dimainkan di dalam 

ruangan maupun di luar ruangan diat� lapangan yang dibatasi oleh garis-garis 

yang panjang dim lebar, lapangan tersebut dibagi dua yang sama besar dan 

dibatasi oleh net, 
. . . 

Aksari (2016), mengatakan bahwa bulutarigkis atau ·badminton adalah 

olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang (untuk tunggal) atau dua 

pasangan (untuk ganda) yang mengambil posisiberlawanan di bidang lapangan 

yang dibagi dua oleh sebuah jaring (net) .. Deflnisi-definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa bulutangkis merupakan sebuah permainan bola. kecil yang 

bersifat individu yang· dimainkan dengan cara ·satu orangmelawan satu orang 
(tunggal) atau dua orang �elawan dua orang (ganda) y�g. setiap pemainnya 

memeriukan sebuah raket yang digunakan untuk memukul schuttlecock melalui 

atas net yang direntangkan di tengah lapangan yarig dibatasi garis-garis dalam 

ukuran panjang dan lebar tertentu. 
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Tujuan pennainan bulutangsissesuai pendapatnya Herman (2000) adalah 

berusahauntuk menjatuhkan kokdi daerah permainan lawan dan berusaha agar 

lawan tidak dapat memukul kok dah .rnenjatuhkannya di daerah permainan . . . .�. ' :· . . . . . 

sendiri. Pada saat permainan berlangsung, masing-masing pemain bemsaha 

agar kok tidak menyentuh.lantai di daerah perrnainan sendiri, Apabila kokj�tuh 

di lantai atau menyangkut di net, maka permainan terhenti. 

Permainan olahraga bulutangkis selain untuk olahraga dapat juga 

dijadikan salah satu objek yang memiliki banyak manfaat. Bulutangkis dapat 

dijadikan hiburan bagi sekelompok orang yang tidak memiliki banyak waktu 

untuk bertemu. Adanya olahraga bulutangkis, para pemainnya dapat sating 

berinteraksi sehingga akan terjadi komunikasi · yang akhirnya dapat menjadi 

suatu . hubungan yang berkelanj�tan . dalam hal di luar lapangan, contohnya 

dalam hat bisnis. sJsuai dengan basil penelitiiumya Syarifudin (2013) bahwa . . . 
olahraga bulutangkis terdapat pengaruh yang . signifikan dalani mengurangi 

. . 

tingkat frustrasi kerja yang dialami kalangan pengusaha yang berlatih 

bulutangkis sehingga dalam melakukan kerja atau bisnis dalam kesehariaannya 

dapat berjalan dengan baik. 

Karakteristik permainan bulutangkis m�ngandung unsur keterampilan 

gerak, · yaitu berupa teknik dasar .· memegang raket, pukulan pertama 

(service), pukulan melampaui kepala ( overhead stroke ), dan pukulan dengan 

ayunan rendah . (underhead stroke). Bennacam-macam teknik pukulan 

diantaranya : overhead, lob, .dropshoot, smash, · netting, backhand, dan 

forehand. 

Kunta (2010), menjelasko/1 bahwa ada cmpat macarn teknik dasar 

keterampilan bulutartgkis yang harus dikuasai oleh seorang pemain bulutangkis, 

antara lain sikap berdiri (stance), teknik memegang raket, teknik memukul bola, 

dan teknik langkah kaki (foot work). Ada enam rnacam teknik dasar pukulan 

dalam permainan bulutangkis antara lain: 
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a. Service 
Service' merupakan pukulan yang sangat menentukan dalam awal perolehan 
nilai, . karena pemain yang rr�elakukan ... service dengan baik dapat 

,· ·' .. 

mengendalikan jalannya permainan. Dalam permainan·b�lutangkis ada dua 
macam service, yaitu service panjang dan service pendek, 

b. Pukulan Lob 
Pukulan lob merupakan suatu pukulan dalam permainan bulutangkis yang 
dilakukan untuk . rnenerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah 
jauh kebelakang garis lapangan. Untuk melakukan pukulan !ob ada dua cara 

yaitu overhead lob dan underhand lob, 
c. Pukulan Smash 

Pukuian smash . merupakan pukulan overhead yang mengandalkan 
. . . . 

. kekuatan dan kecepatan lengan serta lecutan pergelangan tangan agar bola 
meluncur tajam nienukik. Baik smash lurus maupun smash silang, 

. keduanya dapat dipukul dengan ayunan yang sama. 

d. Dropshot 

Dropshot merupakan pukulan menyerang dengan menempatkan bola tipis 
dekat dengan jaring pada lapangan lawan. Dropshot mengandalkan 

keinampuan.fee/ing dalam memukul bola sehingga arah dan ketajaman bola 
ti pis di atas net serta jatuh dekat net. 

e. Pukulan Drive · 

�Ian drive adalah pukulan yang dilakukan dengan cara menerbangkan 
shuttlecock secara mendatar, ketinggiannya menyusur di atas net dan sejajar 

dengan lantai. 
f. Netting 

Netting adalah pukulan pendek yang dilakukan di depan net dengan tujuan 
untuk mengarahkan bola setipis mungkin jaraknya dengan net di daerah 
lawan. 
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2. Pengajaran Bulutangkis 

Matakuliah bulutangkis memiliki beberapa riama sesuai dengan program 

studi yang .ada di FIK UNY. Pada prodi P�R dan PGSD Penjas disebut 
. . . . . 

Permainan Bulutangkis, pada prodi ··PKO disebut Keterampilan Bulutangkis, 
prodi IKOR diseb�t Olahraga Pilihan Bulutangkis. Namun pada prinsipnya 
semua nama tersebut adalah sama yaitu perkuliahan yang mengajarkan 

.... • ,· l i.. 

peraturan pennainaiJ dan pertandingan, teknik pegangan raket, mengenalkan 
. . . . 

teknik pukulan dasar bulutangkis yang meliputi service, lob, dropshot, smash, 

netting dan drive. Selain itu juga memepelajari teknik dan taktik dalam bermain 
.. - . 

bulutangkis tunggal dan ganda sesuai peraturan bulutangkis. Secara 

keseluruhan jumlah SKS matakuliah ini adalah 2 SKS dan disampaikan di awal 
semester (semester 2 atau 3 tergantung prodi masing-masing). Sifat matakuliah 
ini adalah wajib Iulus bagi semua mahasiswa · tanpa terkecuali. Pengajaran 

bulutangkis mempunyai tujuan.. yaitu agar penguasaan keterampilan gerak 
. . . . . 

sesuai dengan teknik yang benar serta sesuai dengan peraturan yang ada. 
Secara spesifik matakuliah mi berisi tentang materi-materi yang tertuang 

dalam kompetensi p�rkuliaban: Beberapa kc�petensi yang diharapkan dari 
. ' . . . . 

matakuliah ini adalah antara lain : 
a. Mengetahui dan memahami macam-macam . pegangan raket, teknik pukulan 

forehand, backhand. 
b. Mengetahui dan mernahami teknik dasar . pukulan service, smash, lob, 

dropshot, drive dan netting, 

c. Mengetahui dan .memahami posisi badan dan Kerja kaki (Footwork) saat 
bermain tunggal dan ganda · 

d. Mengetahui dan inemahami metode pembelajaran bulutangkis. 
e. Mengetahui dan memahami cara bermain bulutangkis. 

f. Mengetahui dan memahami pengarttar peraturan pertandingan Bulutangkis. 

11 
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3. Kesenangan 
(Adler, 2003) menyatakan behwa happiness atau kesenangan berasal dari 

kata "happy" atau bahagia yang �erartijeeling good, having fun, having a 

good· time, atau sesuatu yang membuat . pengalaman ;ang menyenangkan. 

Sedangkan orang �ng. senang (Rusydi, 2007) adalah orang yang mempunyai 
good birth, good he�lth, good look, good luck; good reputation, good friends, 

good money and goodness. 
Kesenangan merupakan p�rasa�n yang dapat dirasakan berupa perasaan 

bahagia, tentram, dan memiliki kcdimu1ian (Rusydl, 2007). Sedangkan :! ·. . 
happiness atau kebahagiaan sesuai pendapantanya Biswas, Diener & Dean 
(2007) merupakan . kualitas dari keseluruhan hidup manusia yang membuat 

kehidupan menjadi lebih baik secara keseluruhan seperti kesehatan yang 
. . \ . 

lebih baik, kreativltas yang tinggi a:ta�pun pendapatan yang lebih tinggi. Dari 
beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan - bahwa kesenangan adalah . . . . 

perasaan positif yang berasal dari kualitas keseluruhan hidup manusia 
yang ditarid�i dengan . adanya kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang 
individu ketika melakukan sesuatu hal yang disukal di dalam hidupnya dengan 

. . . . � : 

tidak adanya perasaan menderita. 

Veenhoven, (2004) membagi aspek kesenangan dalam kehidupan 
menjadi dua ha!, yaitu: 

a Aspek afektif . yaitu menggambarkan pengalaman einosi dari 

kesenangan, kegembiraan, dan emosi positif Iain. 

b. Aspek kognitif yaitu kepuasan dengan variasi domain kehidupan. 

Aspek di at� yang meuyatakan bahwa kegembiraan merupakan aspek 
afektif dan kepuasan merupakan aspek kognitif. Aspek afektif terbagi 

menjadi dua komponen yang . saling bebas yaitu afek positif dan afek 
· negatif. Selanjutnya evaluasi kognitif yang sating tergantung pada kepuasan 
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dalam variasi domain seperti keluarga atau aturan kerja dan pengalaman- 
- . . ·-'� 

pengalaman kepuasfui lainnya. 

.Aspek-aspek :' yang telah disebutkan sejalan dengan dua komponen 

kesenangan; sesuai pendapatnya Myers (2007) dimana komponen keseriangan 
pertama adalah perasaan yang menyenangkan. Senang adalah emosi positif, .· . . � . . 

dan sedih adalah _emosi negatif. Sedangkan komponen kesenangan yang kedua 
adalah penilaian seseorang tentang hidupnya, Ada dua hal yang harus dipenuhi . . 

untuk mendapatkan kebahagiaan _yaitu afeksi :.dan kepuasan hidup (Rusydi, 
2007). 

a. Afeksi 
Perasaan (feeling) dan emosi (e�Jtio1v. merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan. Pengalaman emosional selalu · berhubungan dengan afektif 

atau perasaan ytlng sangat menyenangkan sampai kcpada perasaan yang 
tidak membahagiakan. 

b. Kepuasan Hidup 

Kepuasan hidup merupakan kualitas dari kehidupan seseorang yang telah . . 

teru]! secara keseluruhan berdasarkan kriteiia yang telah ditentukan. 
. . 

Kepuasan hidup merupakan , hasll perbandingan antara segala peristiwa 
yang dialami dengan apa yang r;ienjadi tumpuan harapan dan 

: -. ... 

Pemain bulutangkis yang baik, harus menguasai teknik dasar atau 
. . . . 

keterampilan dasar bermain bulutangkis dengan benar. Teknik dasar yang 
dimaksud bukan . hanya pada penguasaan teknik memukul, tetapi juga 
melibatkan teknik-teknik yang berkaitan dengan permainan bulutangkis. Teknik 
dasar keterampilan bermain bulutangkis yang hams dikuasai oleh seorang 
pemain bulutangkis antara lain: sikap berdiri (stance), teknik memegang raket, 

teknik memukul bola, dan teknik langkah kaki (foot work) (Fajar, 2012). 

13. 
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Keterampilan bulutangkis adalah kemampuan seorang pemain bulutangkis 
dalam menggunakan teknik, taktik, serta unsur-unsur yang dimi!iki oleh 
seorang pemain b�lutangkis. Teknik dasar bulutangkis pemain harus bisa 

memukul · kok, bail< dari atas maupun dari bawah, Jenis-jenis pukulan yang 

harus dikuasai adalah: servis, netting, lob, _urt�erhand, dropshot, drive, dan 
smes. Suratman (2007) membagi bentuk pukulan-pukulan yang terdapat di 

.. : . . : .. . 

dalam .' permainan bulutangkis tersebut berdasar pada ayunan raket dapat 
dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu: . 

• ... •, .� . J . . . 

a. Pukula..� dengan dyunan raket dari bawah (under hand stroke), meliputi: 
l)Servis pende_k.(backl forehand service) . ·: . . ' . .,. . 

2) Servis tinggi ((ong service - back/forehand serviccy · 
3): Servis keduf(fltck-back/ foreh.�rid service) 
4) Pukulan dari bawah ke atas (underhand stroke - back I forehand) 
5) Pukulan jarr!n� (netting stroke- back I forehand service) 

b .. �kulan dengari ayunan raket datar' ( drive) meliputi : 
1) 'oatar pendek (short - back I forehand drive)· . 

� 1' • • 

2)-Datar panjang( long� back I forehand drive) 
z: . . 

3) Darat silang ( cross - back I forehand drive) 
cj.Pukulan dengan ayunan raket dari atas ke bawah meliputi: 
1 f Lob tinggi ( hight - back I forehand l�b) . : 
2) Lob serang (attack - back I forehand lob) 
3) Pukulan pendek (drop� back i forehand stroke) 
4) · Pukulan tajam ( chop - back I forehand stroke) . " . . ,. . . 
5) Pukulan smes (smash- back I forehand stroke). 

. . 

Tobar (1992) · • membedakan · bentuk pukulan-pukulan yang dapat 
mengidentifikasi keterampilan bu!utangkis dibedakan menjadi 4 bagian yaitu: 
wall volley, servis pendek, servis panjang, dan lob: 
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a. Wall Volley .. 
Wal Volley merupakan salah satu . tes dalam bulutangkis yang 

diutamakan untuk mengukur '. kecakapan rnempermainkan . shuttlecock 
. . 

dengan gerakan koordinasi yang mencakup unsur-uusur rekreasi, kelincahan, 

keluwesan dan kecepatan, Pelaksanaanya 'dengan memukul shuttlecock 

sebanyak mungkin atau secepat mungkin selama 30 detik ke tembok atau 
·.. -·:. . •,· •. . 

dinding yang ti?gginya 5 feet dengan jarak 3 feet. Orang coba bebas 
bergerak kemana saja asal tidak melew;at: garis batas, apabila shuttle cock 

. . . 

terjatuh ke lantai, harus dimulai ladi dengan serve dari belakang garis start. 
Setelah 30 detik aba-aba stop diberikan dan waktu itu juga stopwatch 
dihentikan. Tiap' orar:.g coba melakukan tiga kali, sebelum percobaan 
pertama boleh mengadakan percobaan 15 detik .· 

I • ' • • 

b. Pukulan servis . . 

. Pukulan servis merupakan pukulan dengan menggunakan raket yang 
menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lain secara diagonal dan 
bertujuan sebagai · pembuka permainan, Pukul�n service merupakan suatu 
pukulan yang . penting dalam permainan bulutangkis, sehingga melatih . . . . . . 

pukulan servis dengan baik dan teratur, perlu mendapatkan perhatian yang 
khusus, Pukulan servis dalam bulutangkis dapatdibagi menjadi 2, yaitu: 

1) Pukulan service pendek (short service) 

Service pendek adalah .. ·. met� ' pukulan service dengan 

.. mengarahkan shuttlecock dengan tuju:811 kedua sasar� yaitu: kesudut titik 

perpotongan antara garis se�tce. depan dengan garis tengah dan garis 
service dan garis tepi, sedang jalannya shuttlecock menyusur tipis 

! . •, .. 

melewati net. · Cara memukul 'service pendek ini dapat dilakukan secara 
pukulan penuh atau dipukul secara dipotong. 

Gerakan perpindahan berat badan diawali dari kaki yang berada 

dibelakang kemudian dipindahkan ke kaki . depan. Ayunan raket dimulai 
dari belakang setinggi balm. Ayunan yang memeg,ang raket digunakan 
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.kedepan. Setelah gerakan ayunan itu sampai ke sebelah kanan badan, 

; dilaniutkan dengan gerakan memukul shu.t{leco�k, yarig dipegang oleh 

. kgan kiri atau tangan kan� bi·i� ke�ain·iersebut ki� �tuk dij�tuhkan. 

Disaat shuttlecock itu jatuh maka baru 'dipukul dengan cara pukulan .. � . 

penuh atau dipotong, urituk.diarahkan ke depan sehingga melewati net. 

Pukulan servis pendek yang perlu dipernatikan .adalah menanamkan . . . 

. perasaan gerak bagi pemain mengenai: perkenaan raket dengan 

· Siiut(/ecock yang tepat dan jatuhnya shuttlecock tetap berjarak pendek dari 

· garis servis depan. Setelah cara iui dikuasaibarulah secara mengarahkan 

shuttlecock yang penerbangannya serendah-rendahnya untuk melewati 
. ·. . . . . . . · .. ' . . 

'. net. Latihan pada taraf permulaan tidak. perlu diperhatikan mengenai 
... keti�ggian hasil pukulan:. tersebu� tapi. ·. yang . diperhatikan adalah 

. banyaknya atau frekuensi mel��kan pukulan bagi pernain tersebut. Cara 

.melakukan pukulan service peddek ini dapat dilakukan dengan dua cara 
. . . . ,. . 

. yaitu secara forehand dan backharid. -: 
2) Servis Panjart� (Service lob at�� �/ear) 

Servis panjang adalah pukulan servls yang dilakukan dengan cara 

inener.bangkan shuttlecock setinggi-tingginya dan jatuh kegaris be!akang 
. ': :: 

bidang lapangan lawan. Servis panj�g untuk pennainan tunggal harus 
.·. . . 

dilakukan dengan cara memukul shuttlecock dengan kekuatan yang penuh 
.. ··. . . . . \ 

shuttlecock yang dipukul harus diusa.Jiakan jatuh rnenurun secara tegak 

lurus ke bawah di suatu tempat digaris belakang lapangan lawan terutama 
.· . :- 

diarahkan di sudut-sudut perpotongan antara garis tepi untuk pennainan 
tunggal. 

Pelaksanaan melakukan pukulan servis lob adalah meletakkan 
kedua kaki sekitar 70 cm dari garis service pendek dan 10 cm dari garis 

tengah, kaki kiri. dilangkahkan kedepan selebar 30 cm sehingga posisi 

kedua kaki berada didepan dan dibelakang, (bila pemain itu kidal, kalau 

kidal bararti sebaliknya). Berat badan berada ditengah-tengah kedua kaki. 
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Ayunan tangan yang memegang raket ditarik kebelakang sehingga posisi 

tang� setinggi bahu. Gera.lc� memukul · dimulai . mengayunkan raket 

kedepari,. setelah ayunan·· �pai didepan badan, shuttlecock yang 

. 'dipegang tangan kiri ·ke�udi� di]atuhbn :didepan samping badan, 

.sehingga posisi shuttlecockdan raketyang akan diayunkan akan bertemu 
' . . . 

atau . impack diantara lutut _dati pinggang. Pada saat perkenaan antara 

shuttle cock dan raket, baru dicambukkan dengan pergelangan tangan 
�ehing�a aknnmenghasilkan pukulan yangkeras, . - . . 

·• Gerakai lanJutan dari meiakukan pukulan se�ice Job ini sampai 

· berada didepan atas badan. Seluruh gerakan cara memukul. ini dimulai 

dari grakan kaki, badan, ayunan tangan dan terakhir dilanjutkan dengan _ 
mencambukkan pergelangan tangan, Pada · saat memukul perpindahan 

.· berat badan dimulai dari kaki _ belakang ke. kaki yang ada didepan. Perlu 
diperhatfkan a�ar kaki yang berada - dibelakang, pada waktu memukul 

,· 

jangan sampai terangkat, ini merupakarr suatu kesalahan yang sering 

· dilakubn oleh pemain . tanpa clisad�rtya. Tujuan dan maksud 

memggunakan pukulan service .panjang ini ialah untuk menekan posisi 

pihak lawan ke garis belakang, agar supaya lapangan bagian depan 

menjadi kosong. 
. . . . . . 

c, Pukulan lob (Forehand Clear) 

. Puktilan ·�� adalah suatu pukulan daiam permainan bulutangkis yang 

dilakukan dengari tujuan urituk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin 

mengarah jauh ke garis lapangan yang paling belakang. 

Cara melakukan pukulan lob atau melambung dapat dilaksanakan 
• I • •, 

dengan 2 cara yaitu : · 
1) Overhead lob: pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara 

menerbangkan shuttlecock melambung kearah belakang 
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2) Underhand lob: pukulan lob dari bawah, yang dilakukan dengan mernukul 
· .sbuttlecock yang berada dibawah badan· dan dilambungkan tinggi ke 

-belakang. 
Manfaat dari pukulan melambung atau pukulan lob antara lain untuk . ,. � . . 

mengadakan serangan atau lazimnya disebut attacking lob yaitu suatu cara 
rnelakukan pukulan lob dengan mengerahkan sh�ttl�cock kearah belakang 
dengan ketinggiannya sukar untuk dijangkau atau di��ih. oleh pihak la wan. 

Penerbangan shuttlecock. tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, asal 
. . ·. �. 

dapat melewati jangkauan raket lawart. Pukulan lob serangan ini merupakan 
salah satu pukulan dalam permainan yang dapat mendesak posisl lawan, agar 

posisi lawan ya.�g stabil dapat dirubah menjadi out-position atau posisi yang 

kacau sehingga ,untuk serangan · selanjutnya dapat menerobos pertahanan 
lawan. · 

. i>uicu1an lob selain · dapat digunakan sebagai �ukulan serangan juga 

dapat dipergunakan sebagai pukulan untuk bertahan atau lazim disebut 

de.ffensif ioh artihy� pukulan lob ltu dilakukan dengan cara menerbangkan 

shuttlecock setinggi-tingginya dan jatuh dibagian .belakang lapangan lawan. 

Cara ini dilakukan untuk memperbaiki posisi yang labil dan goyah, karena 

mendapatkan pukulan serangan dari lawan. Selain itu dapat digunakan untuk 
. . . 

rnemperlambat tempo permainan, sehingga dapat mengembalikan posisi 

yarig . baik, Pukulan me lam bung ini dapat diarahkan baik secara lurus 
maupun secara si.la�g. K.edua cara untuk melakukan pukulan melambung lni 

. . . . �· . . . . . : . 

yang diutamaic� adalah mengenai kedalaman dari . jatuhnya shuttlecock. 

Hasil pukulari melambung yang terlalu tanggung penerbangannya berarti 
. . 

menjadi umpan bagi lawan dan mudah untuk dimatikan. 
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B. Penelltlan Relevan 

Penelltian relevan yang sudah pernah dibuat dan . dianggap cukup relevan/ 

mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik penelitian ini, diantaranya yaitu: 

1. Sigit 'Nugroho (2011), penelitian yang ·berjJdul keterampilan bulutangkis 
. . 

mahasiswa program studi ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Yogyakarta, · deng� . �asil penelitian menunjukan 

keterampilan bulutangkis mahasiswa Ikora tahun sebagian besar berada pada 

kategori · cukup dan sedang, untuk .kateg?ri . cukup sebesar 50% dan untuk 

kategori sedang sebesar 50%. 

2. Sigit Nugroho (2012), penelitian yang berjudul penllatan unjuk kerja (Track 
. . . . . . 

Reco�d) pemain bulutangkis dalam pertandingan. Hasil penelitian menunjukan 

unjuk kerja . pemain bulutangkis diketahui bahwa pukulan yang banyak 
men;mb�gkan nilai yang paling besar adalah sm�h dan drops hot pada 
pukulanfo�ehand set�lah itu diikuti pukulan lob :dan netting. Pukulan backhand 

sebagian . besar sumbangannya rendah, tetapi untuk netting pada pukulan 

backhand s_umbangEinnya besar, Sumbang�. ptikulan B�ckhand yang terdiri 

dari servis yaitu sebesar 4,5 o/o, ·101> sebesar 2,� %, 'smash sebesar 3,4 %, net · 

sebesar 10,1 %, dan dropshot sebesar 4,8 %;· Sedangkan untuk Forehand 
. . -�. . . . � . I 

mempunyai sumbangan pukulan servis sebesaf 4,5· %, lob sebesar 14,9 %, 
. . . . 

smash sebesar 22, i %, net sebesar 12�3 o/o, dan dtopshot sebesar 20, 1 %. 

3. Si git . Nugroho (20 � 5), penelitian . yang :;berjudul . pe��aruh latihan sirkuit 

trapping dengan interval. 1:1/2 dan 1:1 terhadap kemampuan kekuatan, 

kelincahan dan kecepatan pada pemain bulutangkis mahasiswa FIK UNY. Hasil 

penelitian riienuitjuk� secara keseluruhan membuktikan �de pengaruh metode 

latihan sirkuit trapping dengan beda interval 1: 1/2 dan 1: 1 terhadap 

kemampuan kekuatan, kecepatan dan kelincahan. Berdasarkan hasil analisis 

diketahui kelompok yang mendapatkan basil terbaik adal� pada kelompok 3 

(A1B2) yang· diberikan perlakukan latihan sirkuit trapping intensitas 80 % 

dengan interval 1:1/2 dengan �erub�an kekuatan meningkat sebesar 43.78 %, 
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kecepatan meningkat sebesar 31.42 % dan kelincahan meningkat sebesar 9.66 

%. Sedangkan kelompok yang menunjukkan hasil - paling kurang adalah 

kelompok � (A2B1) yang diberikan perlakuan latihan sirkuit trapping intensitas 
60 %"dengan interval 1:1 dengan perubahan kekuatan meningkat sebesar 1.75 

%, kecepatan mengalami penurunan sebesar 3,25 % dan kelincahan menurun 

sebesar 4,43 %. 

. .: .. 

-' 
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' . 
·BABill 

METODE PENELITIAN 

A. Desaln Penelltlan 

Jenis penelitian . ini merupakan penelitian dan pengembangan yang 

berori.eri�i pada produk. Prosedur. penelitian dan pengembangan didasarkan 

pada <l�a tujuan utam� yaitu: O) mengembangkan produk dan, (2) menguji 
... 

keefektifan produk ��tuk mencapai · tujuan, Tujuan pertama disebut sebagai 
. : .. . . ' '-: � �- ... 

fungsi pengembangan sedangkan tujuan kedua disebut sebagai fungsi validasi. 
Adap� prosedur utama dalam penelitian dan pengembangan terdiri atas lima 

langkah, yaitu : 

1. Melakukan analisis produk yang akan dikembangkan 

2. Mengembangkan produk awal 

3. Validasi ahli 

4. Uji coba lapangan _ 

5. Revisi produk 

B. Model Peagembangan 

Secara · keseluruhan penelitian ini akan menggunakan jenis rancangan 

penelitian, yaitu (1). deskriptif (2) 
pengembangan (3) eksperimental. Pada 

penelitian inl baru sampai pada tahap yang .kedua yattu pengembangan. Rincian 

jenis · rancangan, subyek, variabel, instrumen.: dan analisis data penelitian 
r" 

disaj ikan sebagai berikut. 

1. . Penelitian Survey _· 

11. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian pada tahap pertama menggunakan jenis penelitian 

deskriptif yang dilakukan dengan metode survey. Survey bertujuan untuk 

·. memperoleh data analisis kebutuhan . bentuk permainari triadton (triples 

badminton) yang berbasis nilai kesenangan dan . nilai keterampilan, 
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persepsi mahasiswa, atlet, pelatih dan pengajar bulutangkis tentang 
bentuk permainan triadton; .(iripleS.: · badminton) yang berbasis · nilai 

.kesenangan dan nilaf icetbranipilan!:· dan: perlunya bentuk permainan 
. triadton (triples badmi�;on) . yang berbasis nilal kesenangan dan nilai 

'keterampilan yang ada di kampus UNY. 
b. Subvek Penelltian . . ; . . . 

. _· Subyek penelitian survey ini meliputi �ahasiswa putra, mahasiswa putri, 

pakar petaiih :bulu�gki�, pengajar 6ulut�gkis dan. atlet bulutangkis di 
.lingkungan UNY. Lokasi d� subyek penelitian survey disajikan pada 

tabel 1 berikut : 

Tabel I. Subyek Penelitian 

TEMP AT MAHASISWA ' PAK.AR ·- 
UNY · 50_ L . Kepelatihan bulutangkis 

·' 2.' Pengajaran bulutangkis 
' 3.· Atlet Mahasiswa 

Jumlab 50 3 
c. Variabel Penelitian 

· . Berdasarkan pemahaman, persepsi, dan analisis kebutuhan, berikut 

.disailkan variabel, indikator, dan jenis instrumen pada tabel 2 berikut: 
. ·: .. Tab.el 2. Variabel, indikatot clan pengukuran pe�elitian dengan survey 

No Variabel · · .Indikator Penzukuran 
1 ·Pengetahuan tentang · Jenis permainan triadton Angket 

permainan triadton (triples badminton) 
... (triples 'badminton) · .. . . 

2 ·_Persepsi permainan Bentuk permainan Angket 
triadton · (triples · · triadton (triples 
badminton) . , . bddminton) •- . · · . .. 

3 Kebermanfaatan 1. Nilai kesenangan I Angket 
permainan triadton 2. Keterampilan bermain 
(triples badminton) bulutangkis. 

4 Peraturan permainan Cara bermainan triadton Focus Group 
-triadton (triples (triples badminton) Discus ion 
badminton) (FGD) 

.,. 
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Revisi Produk 

Uji coba Produk 
Awai 

Uji Produk Lebih 
Luas 

Pembuatan Produk 

Validasi rancangan 

Rancangan Produk Penelitian dan 
Studi Literatur 

Spesifikasi 
Produk ·· 

Deseminasi 
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Gambar 2. Model Pengembangan RPPT, (Sugiyono, 2018) 

d. l�str�·men Penehtlan . ,� ' 

:'.Instrunten untuk mengukut vafiabel�variabtl penetitian disusun sendiri 

· berdasarkan variabel clan iri�ilcator pe.rielltian. Sebelum instrumen tersebut 
. . 

'digunakan.ferlebih dahul� dilakukan �ji validitas dari reliabilitas. 

e, Analisis Data 
, Data yang diperoleh dian�Iisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil 
' ·:an�li$-�S. da:t� :digunakan; sebagai dasar mengembangkan produk yang 

.: . . . . 
·. AilaJ...-ukan pa�� tahap kedua. 

. . ,, ... �. 

2. Pen�liti�il Pengembangan 

a: 'Rancangan Pine11tian .. 

. Rancangan pengembangan 'dilakuken pada tahap kedua, bertujuan untuk 

menyusun bentuk permainan bulutangkis • 1rii:idton (triples badminton) 

.. yang t�lah · dispesifikasikan pada tahap pertama. Secara rinci prosedur 
:-perig�mbangart . : bentuk ·�etlll:�i�� . b�Iiitangkis; · triadton (triples 

· badminton) mengikuti mddel RPPT, (Research Planning, Production, 

Testing. Moci�I penelitiari ihi dapat disaj1bidalam gambar herikuti 



b, Subyek Penelltlan 

.Subyek penelitian pada · pengembangan melibatkan pakar yang terdiri 

)t�: .(1) kepelatihan buiu�glds� 
(2) 

pengajaran bulutangkis, dan (3) atlit 
. . ' . . .· . . . . � . . 

bulutangkis. 

c. Variabel Penelitian Penge�blingan: . 

· Berdasark�n k�giatan ya�g'akan dilakukan berupa pengembangan produk 
. :· . J : � . . . '· 

variabel-variabel penelitian . atau . spesifikasi produk yang akan 
' .• 

dikembangkan berupa berituk permainan · tri�dton · ( triples badminton) 

'dalam meningkatkan kesenangan dari keterampilan bermain bulutangkis, 
'yaitu sebagai berikut: 
· 1) Produk .dalam bentuk permainan · triadton (triples badmintons yang 

dilcembang�an dengan menggunakan peraturan: yang menimbulkan 

kesenangan dan keterampilan bulutangkis 
. , . ' 

· 2) Niiai kesenangan mencakup emosi-emosi 'yang dimiliki para pemain. 
- . 

• 3) Nilai keterampilan mencakup beberapa kemampuan teknik dalam 
. •, .. ·. 

bermain bulutangkis ·· · 

d. .Instrumen P�h�litian · 
Instrumen penelitian dalam penelitian pengembangan digunakan pada 

kegiatan evaluasi formatif; Instrumen disusun sendiri oleh peneliti. Isi 

.instrumen terdui atas uits�r-unsur bentul< permainan triadton (triples 
--:badm/nton). ��tuk 

permainan tri�dton. (triples:· badminton) dalam 

meningkatkan kesenangan �an keterampilan bermain bulutangkis terdiri 

dari dua hat pokok yaitu ·: (1) ketepatan bentuk · permainan, dan (2) 
. , • . 

I 
• . 

.. kemenarikan bentuk perma�an. 

e. · Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui angket pada tinjauan pakar dianalisis 

menggunakan · statistik deskriptif Hasil �alisis data digunakan sebagai 
dasar untuk mel�kukan r�visi. . . . . 
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· · . .BABIV · · 
HASIL PENELITIA.t� DAN PEMBAHASAN . . . ' . 

A. Hasil Penelltlan 
1. Penelitlan Survei · 

Berdasarkan basil pengamata� peneliti b��kut analisis kebutuhan yang harus 
:: �. 

dipenuhi dalam pengembanganpermainan triadton (triples badminton). 
a. Analisis Mated; · . L · 

Analisis materi yang" telah . di!ablkan antara Iain mclakukan studi 
· pendahuluan · 6erupa studi : litcratur • dan melakukan observasi serta 

. . - .. . . 

mengadakan wawancara kepada beberapa ahli olahraga bulutangkis baik 
.. ·: .· . . . ,. 

d�tri segi pem��lajaranny� dan .· segi 'kepelatihannya yang dilakukan di 
Fakul�as Ilmu i:Keolahrag�. Hasil 'yang .. sudah . dicapai dalam studi 

·. . ' 

pendahuluan tersebut berupa identlflkasi permasalahan-permasalahan yang 
'· . . . 

berkaiUm dengan permainan . .bulutangkis, dirnana . belum ada bentuk 
permainan buhitingkis yartg:dilakukan secara triple. (tiga lawan tiga). baik 

- ,· . . . ... ;_:·· : . .. � ·: . . . _.. f . 
dari segi pembelajaran dan pelatihan .yeng secara 'Iengkap membahas 

. . . . . . . . \ . . . :·.· ?- ..... 7: • : �:. • 

peraturan cara .. bermain :\ yang . nieJiptiti.. pengetahuan, tanggapan, . . � . . 

kebermanfaatan, · dan spesifikasi bentuk permainan. Hasil ini kemudian 

dijadlkan sebagai masukati dalam ··membuat- rencana atau proposal 

penelitian, 

Hasil seperti tersebut di atas kemudian · dijadikan sebagai masukan 

untuk · mendeskripsikan dan menganalisis . kebutuhan pengembangan 

permainan triadton (triple badminton), pada penelitian tahap pertama. Di 
• • � • t • 

samping itu, dalam langkah persiapanjuga dilakukan penyiapan alat dan 

bahan serta sarana dan prasarana yang akan diperlukan dalam penelitian . 
. �- . 
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b. Hasil Surveybentuk permainan triadtori 

MatJrf. yang'. ttisajika..t1 meliputi jenis permainan, bentuk permainan, 

keb�nrianfaatiui ... permainan dan spesifikasi permainan. Berikut 

penjelasannya: :; 

_1) Jenis permainan 
• · Permainan ')riadton tttipl�� badminton) merupakim modifikasi 

permainan bulutangkis dengan jumlah pernain tiga 'orang melawan tiga 
o�g. Pe��inan ini dib�daka� meajadi ;�pat jeni�, diantaranya yaitu: 

-· . : . . . : .. 

· a) Triple Putra (tiga pemain putra semua) 

bj Triple Putri (tiga pe�iinputri semua) 

c) Triple Campuran Dominan Putra (dua pemain putra dan satu pemain 
· 'jmtri) .. 

d) :Triple. Campuran Dominan Putri ( dua pemain putri dan satu pemain 
> .. '.��tra)'. ; . . . . .· . 

2) Bentuk Permainan 
... Bentuk permainan ini · dilakukan di · 1apangan bulutangkis yang 

0.. disesuaikan dengan ukuran stander internasional (BWF) dengan posisi 

. satu orang pemain bera4�·didepan dandua pemain berada di belakang . 
. . ··p��bahaii posisi dil�icJ,n ;ada: �f teij�Ji perpindahan bola (pindah 

. servis) dan dilakukan secara berputar searahjarum jam. . . . . . . : � . . . . 

3) Kebermanfaatan Permainan : 
. . 

Permainan 'triadton bermanfaat untuk memperoleh nilai kesenangan dan 
• •.• • • J) ' •• • 

meningkatkan keterarnpilan bulutangkis. Nilai · kesenangan dalam 

· b�rthain triadton meliputi: kecintaan, kegembiraan, kenikmatan, dan . . . . . ,. . 

kebebasan. Keterampilan bermain bulutangkis meliputi: . kemarnpuan 
servis, kemampuan lob, kemampuan dropshot, kemampuan net, 

kemampulan drive, dan kemampuan sm�h . . ·. '. . . 
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4) Peraturan Permainan 
Peraturan permainan itjt hampir sama dengan permainan bulutangkis 

ganda a��.·.• double ( dua Iawan _: dua) yang membedakan jumlah 
pemainnya d� cara permainannya. Dalam permainan tiadton jumlah 
pemainnya sebanyak tiga atau triple (tiga lawan tiga) dengan posisi satu 

pemain berada di depan dan dua pemain · berada di belakang. Permainan 
. . .di,lakulcan dengan cara . :pem�in yang . berada diposisi depan dapat . . . : ' ' .• . . . . 

melakukan permainan dengan memukul kock terus menerus atau secara 
· ·. bebas� untuk 4ua pema1A yang berada di betakang. dalam memukul kook 

. . . 

h�s . bergantian tidak boleh memukul secara terus menerus. Skor 
perrnainan berjumlah 21 P.�i�t_ de�g� m�rigu1�akan ·sistem rally point. 

2. Penelitian Pengembangan' 
Secara garis besar Jangkah-langkah yang. telah dilakukan antara lain sebagai 
berikut: ' -·· .. 

a. Membtlat behtuk dan peraturan permainan ., . . 

Bentuk permainan triadton (triples badminton) merupakan permainan 
b�lutangkis y�g dilaku� denga� jumlah :pemain tiga lawan tiga yang 

dimainkan dilapangan buiutangkis dengan 'mengunakan ukuran standar 
i�temasionat. Peraturan permainan ini . hampir ·sa.'lla dengan permainan 

: \ . ·. . .·· 

bulutangkis ganda atau doµb'ie (dua lawan' dua) yang memb-dakan jumlah . � _:: . . . . . ' . .. 
pemainnya clan· cara permainannya. Skor permainan berjumlah 21 point 

. . . 

dengarr mengunakan sistern rally poim. Aturan permainan triadton, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Score system mempergunakan "Rally Poiru" the best of three games. 
2) Pada point 11 tiap-tiap game, pemain diizinkan untuk istirahat selama 

1 (satu) menit dan pelatih boleh memberikan instruksi-instruksi 

kepada pemainnya, tetapi pemain tidak boleh meninggalkan lapangan. 
3) · 'i�mlah pemain sebanyak tiga orang, dengan posisi berbentuk segitiga 

menghadap net satu pemain di depan dan dua peniain di belakang. 
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; ,. istirahat selkia i menit� : , '. 

10) Apahila . terj�di Gangguan, -_ ··Ref�ree b��bak·- untuk menurida atau 

memindahkan pertandingan ke tempatlhari lain dengan ketentuan hasil 

pertandinganyang diperolehnya tetap b�rlaku/syah. . . 

11) Barang-barang yang boleh diletakkan dekat lapangan pertandingan 

hanya air minum dan perlengkapan atlet lainnya sebagai cadangan. 

12) Pemain yang pada gilirannya harus bertanding, tetapi tidak hadir 
-· : . . 

dilapangan . setelah dipanggil tiga kali • dalam waktu 5 (lima) menit 

dinyatakan kalah. 

4) Tu gas pemain depan _ dan · belakang berbeda dalam memukul kock. 
Pemain depart_ bebas'.;4atain merii�kuJ :. ko�k secara terus menerus, 
sedangkan :untuk pemain belakang ada · aturan tersendiri tidak boleh 

memukul k�ck secara b��tan atau te� menerus harus bergantian . - ' .. · . . . 

. . . - . 

-jatn (seperti perpindahan permainan voli), Pe�bahan posisi pemain 
dilakukan s�t�lah �incWi·, kock ata�_- pada saat terjad! pergantian servis. 

6) s��is dimulai dan ditJukan oleh peiilain yang berada di belakang, 
. .,· ' i 

sedangkan untuk penerima 'servis dilakukan oleh pemain yang berada 
. . . . . : . . 

5) Perubahan posisi pemain dari depan ke belakang berputar searah jarum 

(seperti permainan tenis meja), bisa memukul berurutan akan tetapi 

�eta selingali atau jeda pukulait dari pemain yang. tida di depan. - . . . 

8) Pada waktu pergantian tempat antara game pertama dan game kedua 

pemain di�inkan_ istirahat i menit. Pelatih diperkenankan ke lapangan 
. . .. ) ( . . . ·.- . 

untuk - memberikan Intruksi-intruksi, tetapi pemain tidak boleh 

meninggalkan lapangan. ·_ 

9) _ Bila terjadi One Game All (game satu sama), pemain diizinkan untuk 

di depan. - 

- 1> Posisi pemain pada s�tmei�ukin.i servis ctisesuaikan dengan jumlah 
skor. Skor genap dimulai dari sebelah kanan dan untuk skor ganjil 

dimulai dari sebelah kiri/ ; ·. .. ., 



13) Selama �mairt melakukan _ pertandingan, tidak diperkenankan 
meninggalkan lapangar{ tartpa izin wasit yang" . bertugas, termasuk 

menukar raket dengan ;Y�i beraw{ dipi�ggidap�gari. · 
14) Setiap pemain diwajiti� -berpakai� - olahraga - bulutangkis sesuai 

, peraturan yang berlaku, 
:1j) P�main yang mendapat cedera·: dilapangan, apabila tidak dapat 

. ) fu;ianjutkan pertandingan ":dinyata� kalab. 
. . . � .. . . ' : . . . . ! ,_. 

16) Pernain · yang mendapat cedera dan tidak bisa melanjutkan 
pertandingan, kedudukannya dapat digantikan apabila belum memulai 

: . • . p�rtanding�n pertamarija. . . • . .': .• . . . 
·: � ., : ... .' . . : . . ;: :. . . �- : . �-� : . . ' 

17) Tiap pemain berhak mendapat istirahat 30 (tiga puluh) menit diantara 2 
. - . (d�a) pertaridingan yartg hams dim�tinnya secara berturut-turut. 

'•: ,· '• I • • 

18) Pemain dab Official �et1anggung)awahuntuk mengetahui sendiri bila 
. : . ·., . . ;, } . . : . / .'. '.: , --�. . . 
dan dimana harus bertariding, termasuk adanya perubahan jadwal dan 

• 
•, • M ••• 

0 
... 0 0 

. sebagainya, · ·· · 

f9) Pemain. yang tidak mau melaksanakan pertandingan pada waktu dan 
; . -�·· ·. . . . . . . 

·. tempat yang telah ditentukan panitia dinyatakan ka_lah. 
·20) Apabila pemain memerlukan taitbahan perlengkapan pada waktu 

trieiakukan'. pertandirigan (air. raket dsb) hams· sepengetahuan dan 

melalui Referee. 

21) i>�mainlailet dilarang mempergunakan obat .dopping 

- 22) Peserta yang belum tiba: gilirannya tldak diperkenankan memasuki 
. ·-· . . . ' ·. . . . ... 

lapangan tempat pertarldingan .. 

b. Validasi Rancangan 
Rancangan produk divalid�si :oleh tim peneliti dan pakar bulutangkis yang 
terdiri dari 4 orang peneliti dan 3 pakar bulutangkis yang memiliki keahliah 

dibidang pengajaran dan kepelatihan bulutangkis. Dari validasi tersebut 

diperoleh masukan dari beberapa pakar diantaranya: 

1) Perlu sosialisai peraturan permainan �iadton ' 
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. .. . . . . : ·. : . . . . .. 

2) Peraturan permainan dibuat sederhana jangan sampai membingungkan . . . . 

3) Perubahan · pada saat sei'V1s �itu servis dimulai .den dilakukan oleh 
. . ·: ;, ; .· . . 

• :·pe�ain yang berada di dipan: s�dangkan untuk pen_erima servis di!akukan . : . : . . . : :� . '. . :: : �- . ;:, .·. . . . . . >� · .. :� . . . . ··_ . 
oleh pemain yang berada di belakangi; . - · 

c. So:siafis�i Permainan Tri��hri , . , , ·: . ,:· 

Sosialiasai peraturan dan bentuk. permainan triad ton diberikan kepada para 
'' . . •. � 

rruili8$iS_wa yang ;tnengambif"matakuliah permainan bulutangkis dan olahraga 

. piiihart bulu�gkis di FII( lJNY 'pada prodi PJKR berjumlah 40 mahasiswa 
. '; :-:.. · .. � :/ : ·.-: '. ·;� �- : ·. ', . �:·· ' . . .-. . · .. _ . ; . 

daii_ di 'prodi Ikor berjumlah • 14 mahasiswa sehingga secara keseluruhan · 
. ·.. . 

jurnlah mahasiswa sebanyak . 54 mahasiswa, Se lain mahasiswa sosiaiisasi 
. ·-· . . ( .· 

dib�rikan kepada para pakar bulutangkls yang berjumlah 3 orang terdiri dari 

. do:�en. �engajaran bulutangkis, . dosen kepe,latihan bulutangkis dan atlet 

. bulutaniids. 
. . 

d; Spesifikasi Permainan 

Spesifikasi bentuk permaiah 1riadton . yaitu '.jiimlah pemain sebanyak tiga .. : . . . 

· orang; dengan posisi berbentuk segitiga menghadap net:satu pemain didepan 

dan dtia· pemain di belakang. Tugas pemain _ depan dan belakang berbeda 

. dalam memukul kook. Pemain depan bebas dalam �emukul kock secara 

. terns menerus, sedangkan untuk pemainbelakang ada 8:turan tersendiri tidak 

. brileh 'm�m�kul kci�k secara' bero�tan jtau· tertls menerus harus bergantian 
.. · - . . . ·-� . ·. . .. ; : . . . :, . . . 

· (seperti permainan tenis meja), bisa memukul berurutan akan tetapi ada 
. . . . -.� . .· . . . . . . . . 

selingan atau jeda pukulan dari pemain 1ang ada di depan, Perubahan posisi 
pemain . · dari depan ke belakang berputar ·_ searah jarum jam (seperti . . . . . . - . . 

perpindahan pcrmainan bola voli). P�rubahah posisi pernain dilakukan 
. . . .. . . . � 

setelah pindah kock atau pada saat terjadi pergantian servis. Servis dimulai 
dan dilakukari oleh pemain yang berada di depan, sedangkan untuk penerima . . . . . 

servis dilakukan oleh pemain yang berada di belakang. Posisi pemain pada 
. . 

saat melakukan s�rvis disesuaikan dengan jumlah 'skor. Skor genap dimulai 
. ·� . 

dari sebelah kanan dan untuk skor ganjil dimulai dari sebelah kiri. Skor 
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. . . 

permainan berjumlah 21 point dengan mengunakan sistem "Rally Point" the 
best oi three g�mes: . ' ; 

. - . 
·,, .. ,r' 

B� Pembahasan 
Pada · penelitian survai : �iP.�rot�h beberapa basil dari penelitian yang 

berkaitan dengan jenis permainan, bentt;k permainan, kebermanfaaran permainan . . ... , . .\., .. · . . . ' 

dan peraturari. permainan. Jenis\,'brittainan 'bultitartgkis y�1g dipertandingakan . . . . .. . .. 

pada umumnya dibagi menjadi 5 (lima) partai, yaitu: 1) tunggal putra, 2) tunggal 
putri, j) garid� pii� 4) gand�:putr/ dan 5): ganda campuran. Sedangkan jenis 

- . . . . . . . 

permaitlan:' tf.iadtofl' (triples badminton) yang akan. dipertandingakan terdapat 4 
. - ? .. · : . . . •,, . . . • . . .. ; 

(empat) partai, yaitu; 1) triple putra (tiga �emain putra semua), 2) triple putri 
(tiga pemain putri semua), 3) triple campuran dominan putra (dua pemain putra 

, . � � ' . . . 

dan satu pemain putri), dan 4) triple _campurah dominan putri (dua pemain putri 
dan sa:h� p�:nain putra). Apabila :'.h�il dal� penelitian ini diterapkan dalam 

. � . . I . 

pertandingan bulutangkis maka terclap�t penambahan sebanyak 4 partai sehingga 
dalam satu .pertandingan bulutangkis terdapat · s��bilan, partai dan . terdapat 

. . . . ·. 

sembilan mendali em� yang akan diperebutkan. 'semakin banyak mendali emas 
yang akan diperebutkari maka pfe��i· di cabang :6lahraga ·bulutangkis semakin 

banyak menyumbangkan mendali emas baik dipertandingan yang evennya 
nasional maupun internasional. Olahraga bulutangkis di merupakan salah satu 

olahraga yahg diandalkan bangsa Indonesia untuk rnenyumbangkan mendali 
. � . : 

emas .. · 

Bentuk permainan dalani penelitian i�i dilalrukan di lapangan bulutangkis · 
•• • 

•M 
O 

... 
• •' :.. 0 • 

yang disesuaikan dengan ukuran standar internasional (BWF) dengan posisi satu 

orang pemain berada di depan dan dua pe�ain b�rada di belakang. Perubahan 
posisi dilakukan pada saat terjadi perpindahan bola (pindah servis) ciao 

dilakukan . secara berputar searah jaruin jain. Bentuk permainan triadton ini . . � . . . . . 

diterapkan agar sernua pemain dap�t merasakan disetiap posisi baik berada di 
depan, di belakang sisi kanan dan 'di belakang sisi kiri, sellingga semua pemain 

' . . . . . 
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dapat · melatih keterampilan bermain bulutangkis dimanapun posisinya baik itu 

'yang berkaitan dengan pukulan forehand maupun pukulan backhand. Selain itu 
. . . 

bentuk permainan triadton ini sangat rnembantu para pemain untuk melatih 
ke;jas.ama:d� kekompakan diseti�p masing-masing posisi .pasangannya, karena 

kedua pemain yarig b�rada di p�sisi belakang selalu berkotnunikasi dan selalu 

konsentrasi untuk memukul kock .sesuai bagiannya. Apabila pemain belakang . ·• . . . . ,. .·�. ·.:{ . . .. 

memukul k¥k tidak .sesuai bagiatjnya. inaka'. akan: dikenakan sanksi point untuk 

lawan. · 

Kebermanfaatan bermain dalam permainan triadton unruk memperoleh 

nilai kesenengau ·• dan dapat meningkatkan keterampilan bulutangkis. Nilai 
• _.: • .,! • . • •• • •. 

kesenangan · .•. dalam : bermain triadion meliputi: kecintaan, kegembiraan, 

kenilciriata.�.:· dan kebebasan. Keterampilan bermain bulutangkis meliputi: 
kemampuan servis, kemampuan lob, kemampuan dropshot, kemampuan net, 
kemaznpui� drive, dan kemampuan Smash. ieb6rtttanfaaWi dalam memperoleh 

,. ; . . . . 

nilai kesenangan dibuktikan . oleh para pemain yang setelah bermain triadton 
. � ·. . . �- . .·.. . ' • ! . . . . . 

beranggapan bahwa .·· mereka memperoleh :rasa. senang, kesenangan tersebut 

berbeda dengan pennainan .bu�utangkis pada umumnya� karena permainan 

triadton dalam permainannya ada unsur rekreasi yaitu setiap pemain harus 

memukul k�k sesu�i derigan b�gia�ya masing-niasing. Keterampilan bermain 

triadton dapat melatih semua jenis pukulan teknik dasar dalam bulutangkis, 

karena , perrnainan triadton dapat · meningkatkan berbagai macam pukulan 

bulutangkis balk itu pukulan forehand maupun pukulan backhand. Selain 
. .. ' "' . . ·. 

meningkatkan berbagai macam pukulan bulutangkis, permain triadton juga 

melatih beberapa komponen kondisi fisik · yang tneliputi: kecepatan, reaksi, . . . . . . . . 

koordinasi, kelincahan dan daya tahan aerobik para pemain. 

Peraturan permainan dalam perm�inan tiadton jumlah pemainnya 

sebanyak tiga atau triple (tiga lawan tiga) de�gan posisi s�tu pemain berada di 

depan dan dua pemain berada di belakang .. Pe�ainan dilakukan dengan cara . . . . . - : . , . . . 

pemain yang berada . diposisi depan dapat · theiakukan · permainan dengan 
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. 3 

. bulutangkis. 

. � 

terus menerus. Skor permainan berjumlah 21 point deng� mengunakan sistem 

rally point. Peraturan permainan ini yang m�mbuat pennairian triadton menjadi 

menarik dan disukai oleh para pemain bulutangkis, karena ada tiga pemain 
. . . ·. . 

memukul kock terus menerus atau secara bebas untuk dua. pemain yang berada 
.· _: : ·-; . . . •; ' 

di belakang dalam memukul kock harus bergantian tidak boieh memukul secara 
� . . . . 

dimasing-masing lapangan yang tugas dan fungsi dalam permain berbeda-beda, 
. ·. . . . . . . . . . . . 

Permainan . triadton juga bisa diguhakan untuk . �engatasi kejenuhan dalam 

bermain bulutangkis ' yang secara ·· umum. Permainan i�i juga bisa digunakan 
untuk rrie��rikan bentuk �ariasi ital�· latihan tekrtik ·d�n btctik dalam bermain 

. . ! . . � . ·.. . . . 



B�V .. 
. . KESIMPULAN DAN: SARAN 

.. f ;� . ·; : . : . 

A. Kesimpulan · 
. . . . . . 

Berdasarkan hasil . penelitian survai · dan basil peelitan pengembangan dapat 
ditariki:esirt.p�lan sebagai berikut: : . 
1. Spe-sifi�i . basil dalam mengembangkan bentuk . pennaian triadton . . ·. ' . . . . . 

diantaranya yaitu: . ' . 
a. J�Iah pemain sebanyak tiga. o�ang/ d�itg� posisi berbentuk segitiga 

me�gh�dap riet.��tu pemain di )d��:� d� dua'pemain �i belakang. 
. . . � . __ -: : . : . . .. .,_· � i·: - . . . . . 

b. Tugas pemain depan dan belakang berbeda dalam memukul kock, Pemain . 

depan .be bas dalam memukul k9ck secara' terus menej:us, sedangkan untuk 

• pemain belakang ada aturan tersendiri tidak 'boleh memukul kock secara 

. �runitari atau )erus menerus harus bergantian (seperti permainan tenis 
... ��j�)�? bisa m�n\tikui beruru�n .akan tdtapi 'ad� seli�ian atau jeda pukulan 

:.dari pemain yang ada di depan." ·' 

c. ;erubahan posisi pemain ciari depan ke beiakailg berputar searah jarum jam 

: (seperti perpindahan permainan voli). Perubahan posisi pemain dilakukan 
. - . .: :, . . . - .· .. 

: setelah pindah kock atau pada saat terjadi pergantian servis . 
. - . ; . . """ : .. . . 

d. Servis 'dimulai. dan dilaicuJam oleh pemain yang· berada di depan, 
sedangkan untuk penerima �ervi� dilakukan oleh pemain yang berada di 

belakang. 
e. Posisi pemain pada saat melakukan servis disesuaikan' dengari jumlah skor. 

Skor' genap .dimulai dari seb�l�h kanan dan untuk skor ganjil dimulai dari 

sebelah kiri. . . . . 
. . 

f. S�or permainan berjumlah 21 point dengan rnengunakan sistem ''Rally 
Point,j the best of three games. 
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2. Para ahli menyatakan bahwa permainan . triadton menarik dan layak untuk 
diterapkan dalani . pertandingan : bulutangkis, sehingga :· peraturannya untuk . . . ;" . ·.. . . . 

. segera ·· ditetapkan dan dilakiikan sosialisasi ' secara · massal. Selain itu - . . ·, . ,. 

permainan tria�tori sangat menyenangkan.menghlbur, dart semua pemain baik 

. dari pemula sampai at lit bisa merit kmati bentuk perrnainan terse but. Dari segi 

ketetanipjlan bulutangkis selain berbagai �acam teknik das�r pukulan 
buiutangkis yang ditingkatkan, kerja sain� d�n komu�ikasi antar pemain juga 

- . �-. •; . . . . ' . . . 

bisa tingkatkan dengan melaksanakan permalnan triadton. . '. .. . . . .·. . . . . . 

B. Saran. 

Berdasarkan hasil yang dibaha.5. dalruh penel!tian dan kesimpulan, maka 
peneliti memb�rikan 

\jeb'e;apa 
s�� seb�gai Jenkut: :, . . . . ' . . 

1. Par� mahasiswa ·. untuk meningkatkan pemahamannya pada peraturan 
permainan bulutangkis triples· or:iadto�> dengan memodifikasi berbagai 

hen� p�rina��ri rang lebih simpel dan l�bih menarik .: 

2. Disarankan untuk para pengajar i · matakuliah bulutangkis agar . ::: .. , ... 

mep�os.ialisasikitn ·. bentuk permainan triples badminto� (triadton) kepada 

seluruh mahasiswa sehingga akan termonitor kelebihan, kekurangan dan 
permasalehan para' m'abasiswa dal� setiap proses pembelajaran, 

3. Kel��ah� dalam penelitian ini terletak dalam menentukan sampel sehingga 

jumlah sarnpel tidak terwakili 'dari �cmua trodi di. FIK lJ�"Y. 
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Pasal1 

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu tujuh belas kami yang bertanda tangan di 
bawah ini: 

1 

Ha! 1 dari 4 

Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarkat Universitas Negeri Yoqyakarta yang 
berkedudukan di Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk 
dan atas narna UNY; selanlumya disebut PIHAK PERTAMA.. 

Ketua Tim Peneliti dari Penelitian Unggulan PT, yang 
beralarnat di FIK Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya 
disebut PIHAK KEDUA. 

SURAT PERJANJIAN INTERNAL 
NOMOR: 2S/Penel.UPT-UNY·DIPA/UN34.21/2018 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARJ\KAT 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN 
No. FRM/LPPM-PNL/307 Revisi: 00 Tgl 1 September 2014 

PENGEMBANGAN PERMAINAN TRIADTON (TRIPLES BADMINTON) DALAM 
MENINGKATKAN KESENANGAN DAN KETERA.MPILAN BERMAIN BULUTANGKIS 

Dr. Sigit Nugroho, S.Or., M.Or 
1. Tri Hadi Karyono, S.Pd., M.Or. 
2. Riky Dwihandaka, S.Pd.Kor., M.Or. 
3. -Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or 

• . - 

1. Prof. Dr. Siswantoyo, M.Kes., AIFO 

Surat Perianiian Internal ini berdasarkan : 

1. Surat Keputusan Rektor UNY No. 3.6/UN34.Vl/2018, tanggal 6 Juni 2018, tentang penetapan pemenang 
Pene!itian dana DIPA UNY skim Penelitian Unggulan PT 

2. Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan program penelitian Tahun Anggaran 2018. No. : 
677/UN34.21/PL-PK/2018 tanggal 7 Juni 2018 

3. DIPA BLU UNY No. : SP DIPA-042.01.2.4000904/2018 tanggal 5 Desember 2017 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu 
Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: 

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut 
sebagai penanggung jawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penelitian dengan judul dan nama 
Ketua/Anggota Peneliti sebagai berikut : 

etua Peneliti 
Anggota 

2. Dr. Sigit Nugroho, S.Or., M.Or 



Pasal3 

2 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN 
No. FRM/LPPM-PNU302 ! Revis!: 00 I Tgl 3 November 2017 Hal 2 dari 4 -�- 

embayaran dana Penelitian ini akan diiaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
asyarakat UNY dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut : 

2. PIHAK KEDUA berhak rnenerirna dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban menggunakan sepenuhnya 
untuk pelaksanaan penelitian sebagaimana pasal 1 sampai selesai sesuai ketentuan pembelanjaan 
keuangan negara 

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian yang tersebut pada Pasa! 1 sebesar Rp 25.000.000 (dua 
puluh lima juta rupah) yang dibebankan kepada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran DIPA BLU UNY No. : 
SP DIPA-042.01.2.4000904i2018 tanggal 5 Desember 2017 

Pasal2 

Pasal4 

l) Tahap Pertama 70% sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta Hrna ratus ribu rupiah) setelah Surat. 
Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

2) Tahap Kedua 30% sebesar R.p. 7.500.000 (tujuh juta lirna ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA 
menyerahkan laporan akhir hasil pelaksanaan penelitian kepada PIHAK PERTAMA dalam bentak 
hardcopy sebanyak 2 (dua) eksemplar disertai softcopy (CD dalam format "pdr) paling lambat tanggal 30 
November 2018. 

'3) PIHAK KEDUA wajib rnembuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan 
keuangan sejumlah termin I sebesar 70%, dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk 
hardcopy masing-masing 1 (satu) eksemplar paling lambat tangga! 12 Oktoer 2018, serta mengunggah 
laporan tersebut ke simppm.lppm.uny.ac.id 

4) PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari 
· PIHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan 

pembelanjaan keuangan Negara. · 
(5) PIHAK K::DUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERT AMA 

untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara. 

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk: 
(I) Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan o!eh LPPM-UNY 
(2) Memanfaatkan hasil penelitian untuk proses bahan mengajar; 
(3) Mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal bereputasi 
(4) Membayar PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPn sesuai ketentuan yang berlaku 
(5) Mengikuti Seminar dari Awai sampai dengan selesai 



3 

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN 
Hal 3 dari 4 

Pasal5 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPAOA MASYARAKAT 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

No. FRM/LPPM-PNU302 Revisi: 00 Tgl 3 November 2017 

1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian.yang dimaksud Pasal 1 ini selama 6 ( enam ) bulan terhitung mulai 6 
Juni 2018 sampai dengan 30 November 2018, dan PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Penelitian 
yang dimaksud dalern Pasal_ 1 selarnbat-lerroatnya 30 Novemb�r 2018:. 

2) PIHAK KEDUA harus rnenyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa : 
a. Laporan akhir hasil penelitian dalam bentuk hardcopy sebanyak 2 (dua) eksemplar, dan dalam bentuk 

soft copy (CD dalam format "*.pdr') sebar.yak 1 {satu) keping, serta mengunggah laporan tersebut ke 
simppm.lppm.uny.ac.id paling lambat 30 November 2018 

b. Artikel llmiah uniuk dimasukkan pmsiding atau jurnal bereputasi, yang terpisah dari laporan sebanyak 
1 (saiu) eksemplar 

(3) Laporan hasil penelitian dalam bentuk hard copy harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 
a. Bentuk/ukuran kertas kuarto · 
b. Wama cover KUNING KUNY!T 
c. Di bagian bawah cover ditulis : 

Dibiayai oieh DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta dengan Surat Perjanjian Penugasan dalam 
rangka Pelaksanaan Program Penelitian Pendidikan Karakter Tahun Anggaran 2018 Nomor: 
26/Penel.UPT·UNY·DIPA/UN34.21/2018 tanggal 6 Juni 2018 

(4) Selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan ke : 
a. Subag. Data dan lnforrnasi LPPM-UNY sebanyak 1 (satu) eks. 
b. Perpustakaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY sebanyak 1 (satu) eks. 

(5) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan akhir hasil · 
penelitian kepada PIHAK PERT AMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 %o (satu perrnil) 
setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian 
pelaksanaan penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan 
berakhimya pembayaran dana penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Universitas Negeri Yogyakarta. · 

Pasal6 

(1) Apabila ketua peneliti sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pe.nelitian 
ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana- sesuai dengan bidang ilmu yang 
diteliti dan merupakan salah satu anggota tim; 

(2) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibar.nya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan 
dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan 
dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara. . 

(3) Apebila PiHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 maka 
harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya 
disetor ke Kas Negara. . 

(4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimakud pada Pasal 1 dijumpai 
· adanya indikasi duplikasi dengan pehelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad 

kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK 
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Hal 4 dari 4 

Pasal10 

Pasal 11 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

tua Peneliti, 

rat Perjanjian Internal pe!aksanaan penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhi meterai sesuai 
ngan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA. 

Pasal9 

KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada P!HAK PERTAMA 
untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara. · · 

Pasal8 

Pasal 7. 

. Si ; ugroho, S.Or., M.Or 
ON 0024098004 

maupun PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawawab atas keterlanibatan atau tidak 
naksananya kewaj!ban seperti tercantum dalam kontrak sebagai akibat Force Majeure yang secara langsung 

mpengaruhi terlaksananya kontrak, antara lain : perang. Perang saudara, blockade ekonomi, revolusi, 
rnbrontakan, kekacauan, huru-hara, kerusuhan, mobilisasi,keadaan darurat, pemogokan, epidemis, 
bakaran,kebanjiran,gempa bumi, angin ribut,gangguan nafigasi, tidakan pemerintah dibidang moneter.Force 
ajeure di atas harus disahkan kebenarannya oleh Pejabat yang berwenarig. 

al-hal yang belum dlanr dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara 
syawarah. · 

asil penelitian berupa peralatan dan atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang 
apat dihibahkan kepada Universitas Negeri Yogyakarta atau Lembaga Pemerintah laiil rileialui Surat 
eterangan Hibah. 

ak Kekayaan lntelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan ·penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai 
engan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, · · 

No. FRM/LPPM-PNU302 · Revisi: 00 Tgl 3 November 2017 -----� 
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SARAN-SARAN DARI REVIEWER SECARA KESELURUHAN:- 

Format Penilaian Kesiapan Pelaksanaan Penelitian 

Y ogyakarta, . 
�� 

�----�,/4;, 
IPl -i/f�rf 'ICJ 21):J/ tlf7/ . 

: .�: ����----���-�, .. �:Pt .. 
: --�� )� .. { f.��.: . 
: U"1J\ael fr. 

LEMBAR PENILAIAN 
KESIAP AN PELAKSANAAN PENELITIAN . 

1. Nama Peneliti 
2. J urusan/Pro<li/F akultas 
3. Jenis �enelitiau 

No. Kriteria Komentar/Saran-saran 
1 Langkah-Iangkah pelaksanaan penelitian : 

Kejelasan dan kelengkapan 
I 

2 Prototipe produk penelitian : kejelasan, I 
keunikan dan kebaruan I ' 

3 Instrumen penelitian yang digunakan : I 
Kelengkapan I 

I 
4 Persiapan memasuki lapangan penelitian 

5 Kelayakan: 
I Biaya, peralatan dan waktu .. 

6 Kemungkinan penelitian ini dapat 
, 

diselesaikan 

7 Kesungguhan/keseriusan peneliti dalam 

penyiapan penelitian 



Pendidikan SIDANG UTARA 37 
Karakter 
Penelitian 
Pendidikan I FIK S!DANG UTARA I . 
Karakter 

. Pene!itian 
I FIK 

SI DANG 
Unggulan PT PIMPINA�tli 
Penelitian 

FIK 
SIDA NG 

Ungguian PT PIMPINAN Lt. 2 
Penelitian 

FIK 
SI DANG 

Unggulan PT PIMPINAN Lt. 2 41 

Peneiitian 
FIK 

SIDANG MADYJ\ 
Ur.ggulan PT Lt.2 
Penelitian 

FIK 
I SIDANG MADYA 

Unggulan PT Lt.2 
Penelitian 

FIK 
SIDANG MADYA 

Unggula�-- Lt.2 
Penelitian 

FIK 
SIDANG MAOYA 

Unggulan PT Lt.2 
Penelitian 

FIK SIDANG MADYA 
Unggulan PT Lt.2 
Penelitian 

FIK 
SIDANG MADY 

Unggulan PT Lt.2 
Penelitian FIK. SIDANG UTARA. 
Unggulan PT 
Penelitian Dasar 

I SIDANG Lt.1 Unggu!an FIK 49 
Perguruan Tingg! 
Penelitian Disertasi 

FIK PUSDI WANITA 
Doktor & GENDER Lt. 2 
Penelitian Kerja 

FIK SIDANG Lt.1 51 
Sama Luar Negeri 
Penelitian 
Strategis Nasional FIK 

SIDANG MAOYA 
52 

lnstltusl' 
Lt.2 

Penelitian 
Strategis Nasional FIK DHAR MA 

53 
lnstitusi 

WANITA u.i 
Penelitian 
Strategis Nasional FIK SI DANG 

lnstitusi 
PRODASI lt.1 

Penelitian 
Strategls Nasional FIK 

SIDA NG 
55 

Jnstitusi 
PROD.A.SI Lt.1 

Penelitian Tim SI DANG 
Pasca Sarjana 

FIK PRODASI Lt.1 
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SARAN-SARAN 

Vi tLi 6 �m �ai na» � k w.t 
8<, � . '!fM (.tl,,;t,, 1''1£.vW fW. �i,,a.Unl,_ 
tk.RCtM p�wci I\��. � . - . 

p�:, 4(.;tkJ. I �11.J'( c& � � � oJ. d tr5,t�-- 
. h I??{ #� eJi P,ew, · 
Pe4J bulw p,e� � r � 

t'U-tt.Wl�., fK,{·�dtlv.,, ' 
v uJ; J (//11 ...,teA h hv hitiA· c: . r)- 
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10. Hasil Seminar; " 
Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sistematika dan 
tata tulis, seminar berkesimpulan: hasil penelitian tersebut di atas: · 
a. Diterima, tanpa revisi/pembenahan usulan/instrumen/hasil 
b. Diterima, dengan revisi/pembenahan 

Dibenahi untuk diseminarkan ulang 

1. Nama Peneliti : .. Jk.' . .ff�t:.����.�.,J.�t-:.;,.�·. QY'.' . 
2. Jurusan!Prodi "'<:'i: ••• flJ� : : . 

. J.Fakultas ! '',:·: f.\� .- . 

1: ft!:::::�!!!:• . ; )�:;7;�·�·�··:J{�.��:.;�:if�·�{�:°('Jh'f fiJ a1J.J..� ) A t; 
. · ·�'"'""f·la..(.-.la; · · � .... ! ... '.S.�1!'L luv. ··�·fa. bt "'°'� . G4 "t.Jw Jl� 

6. Pelaksanaan . Tangga . ;l4. ot.h>.�.1"1'\' J a m - Selesai 
7. Tempat : Ruang Sidang LPPM, Universitas Negeri Yogyakarta 
8. Peserta yang hadir : orang 



: mulai tahun . sampai dengan tahun ..... 
; Rp . 

Ketua Peneliti 
NIDN 
Perguruan Tinggi Pengusul 
Bidang Fokus 
Jangka Waktu Penelitian 
Biaya 

No Kriteria PenHaian Bobot(% Skor Nilai 
- 

1 Cakupan dan dampak basil penelitian (lokal, nasional, dan atau 30 ' t�n regional) -- 
2 Luaran: 35 

a Teknologi Tepat Guna, rumusan kebijakan publik, model 
pembelsjaran/pemberdayaan masyarakat, rekayasa sosial- r qr ekonomi · 

b. HKl 
c. Publikasi Ilmiah pada jurnal nasionalterakreditasi atau jumal 

intemasional 
d. Bahan ajar 

3 Tingkat pemanfaatan basil penelitian: 25 t. /&*'J a Aplikasi basil penelitian di masyarakat dan/atau iudustri I 
clalam menyelesaikan rnasalah-masalah strategis 

b. Penetapan kebijakan publik 
c. Peningkatan kapasitas perguruan tinggi 

4 Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan basil 10 J � 
Jumlah 100 

Keterangan: 
Skor: l, 2, 3, S, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, S = cu1..--up, 6 = baik, 7 = sangat baik) 
Nilai = bobot x skor 

�o��:! � � -0. . 
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R. Perpustakaan 123\__ �- 
�1 � I 

2�· G� R. Perpustakaan 
Lt.1 

SfDANG Utama 
Belakang Lt.2 

SIDANG- 
PIMPINAN Lt .• 2 

PUSDI Barat 
Lt.2 

SIDANG utama 
Belakang Lt.2 

PUSDI Barat 
Lt.2 

SIDANG Utama 
Belakang Lt.2 
SIDANG Utama 
Belakang Lt.2 
SIDANG Utama 
Belakang Lt.2 
SIDANG Utama 
Belakang Lt.2 
SIDANG Utama 
Belakang Lt.2 
SIDANG Utama 
Belakang Lt.2 

SIDANG Pusdi 
Timurlt.2 

R. Perpustakaan 
27 Lt.1 

I K. Perpusta aan 
Lt.1 

R. Perpustakaan 
Lt.1 

I _ k 

UN(t· RUANG 
KERJA - 

FIK 

FIK 

FIK 

FIK 

FIK 

FIK 

FIK 

FIK 

F_IK 

FIK 

FIK 

FIK 

FIK 

FIK 

FIK 

. FIK 

I FIK 

SKINI 

Peneiitian SIDANG Pusdi 
Kerjasama FE Timur Lt.2 j 20 
lnternasional r, 

Penelitian 
Unggulan PT 

Penelitian 
Unggulan PT 
Penelitian 
Unggulan PT 

Penelitian 
l,Jr.ggulan PT 

Penelitian 
Unggulan PT 

PPM 
Pengembangan 
Wilayah 

Penelitian 
Unggulan PT 

Penelitiaif 
Unggulan PT 

Penelitian 
Unggulan PT 

KKN-PPM 
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1aj ,a egia .an pene 1 ran 1 aw r iru me ipu 1: 
No Uraian Jumlah 

I 1) Penggandaan makalah seminar instrumen penelitian • Rp. 100.000.00 
2) Pelaksanaan fGD peraturan permainan Rp. 3.500.000.00 
3) Pembelian konsumi FGO peraturan permainan Rp. 175.ooo.oo· 
4) Vang Lelah Penyusunan peraturan permainan Rp. 1.800.000.00 
5) Uang Lelah Penyusunan Instrumen Penelitian Rp. 2.000.000.00 
6) Pelaksanaan FGD instrumens penelitian Rp. 3.500.000.00 
7) Pembelian konsumi FGD instrumens penelitian ' Rp. 100.000.00 
8) Sosialisasi bentuk peraturan . . Rp. 3.690.000.00 
9) Pelaksanaan penelitian Rp. 2.400.000.00 

I 10) Uang Lelah Mereduksi clan rilendiskripsikan data ·- · Rp. 2.000.000.00 
11) Seminar Hasil Penelitian ' Rp. 450.000.00 I 12) Seminar intemasional untuk luaran Penelitian Rp. 3.500.000.00 
13) Uang Lelah Menyelesaikan Laporan Penelitian · R.p. 1.200.000.00 
14) Pengandaan Laporan Penelitian · · · Rp. 585.000.00 

· Jumlah Rp. 25.000.000.00 I 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

ll.TTD 1 OOf\f\0'1A'1f\flt::flA 1 flfl1 

Yogyakarta, 16 November 2018 
Peneliti, 

' ·- -�. ;:·'.f(�{�,� :�fj�� 
' �-,. 

f'· � 

SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWABBELANJA 

2. Jwnlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan 
penelitian dimaksud. 

3. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah 
· dilak:sanakan. · · 

4. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat 
pengawas fungsional Pemerintah, 

5. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara 
maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Yang bertan:da·tangan di bawah ini : 
1. Nama . : Dr: Sigit Nugroho, S.Or., M.Or. 

2. Alamat : Mergangsan Kidul MG 11/1367 Yogyakarta 

· berdasarkan Surat Keputusan No�or 3.6/UN34.VI[2018, tanggal · 6 Junl 2018 dari 
Perjanjian/ Kontrak Nomor 26/P.enel.VJ>T-UNY-DIPA/UN34.21/2018 mendapatkan 
Anggaran Penelitian _dengart judul Pengembangan Permainan Triadton (Tripes Badminton) · 
dalam Meningkatkan Kesenangan dan Keterampilan Bermain Bulutangkis sebesar Dua Puluh 
Lima Juta Rupiah (Rp. 25.000.000.00) . . . 
Dengan ini menyatakan bahwa : · 
1. lr k · t liti dib a1 · Ii ti 

I . 
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