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ABSTRAK
Indra Kusuma Adi. K5614027. REKONSTRUKSI TES KETERAMPILAN
BULUTANGKIS PADA PEMAIN BULUTANGKIS, Skripsi Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus
2018.
Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi keterampilan wall
volley test (wall pass) bulutangkis pada pemain bulutangkis Se-Karesidenan
Surakarta.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan.
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pemain bulutangkis SeKaresidenan Surakarta sebanyak 64 pemain.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji
normalitas dan uji korelasi. Hasil uji normalitas pemain putra pada wall volley test
(wall pass) versi lama, wall volley test (wall pass) versi baru, dan game ½
setengah lapangan masing-masing mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.885,
0.248, dan 0.585. Sedangkan pemain putri pada versi wall volley test (wall pass)
lama, wall volley test (wall pass) versi baru dan game ½ lapangan masingmasinng mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.552, 0.101, dan 0.238.
Kesemuanya berdistribusi normal karena mempunyai nilai signifikansi > 0.05.
Pada pemain putra diperoleh korelasi versi lama < korelasi versi baru yakni 0.528
< 0.627. Sedangkan pada pemain putri diperoleh korelasi versi lama < korelasi
versi baru yakni 0.079 < 0.282. Hal ini berarti wall volley test (wall pass) versi
baru lebih baik dibandingkan wall volley test (wall pass) versi lama baik pada
pemain putra maupun pada pemain putri.
Kata Kunci : Keterampilan Bulutangkis, Rekonstruksi, Wall Volley Test (Wall
Pass)
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ABSTRACT
Indra Kusuma Adi. K5614027. RECONSTRUCTION OF BULUTANGKIS
SKILLS TEST IN BULUTANGKIS PLAYERS. Thesis, Education and Teacher
Training Faculty Sebelas Maret University Surakarta. August 2018.
The purpose of this study was to reconstruct badminton wall volley test
(wall pass) skills in badminton players of Surakarta Residency.
The type of research used is development research. The population and
sample in this study were 64 badminton players from Surakarta Residency.
The data analysis technique used in this study is the test for normality
and reliability testing. The results of the male player normality test on the old
versi wall volley test (wall pass), the new wall volley test (wall pass) versi, and the
game ½ and half fields each had a significance value of 0.885, 0.248 and 0.585.
Whereas the female players in the old wall volley test (wall pass) versi, wall
volley test (wall pass) of the new versi and the game ½ field each had significance
values of 0.552, 0.101, and 0.238. All of them are normally distributed because
they have a significance value > 0.05. In the male players, the reliability of the
old versi is obtained <the reliability of the new versi is 0.528 <0.627. While the
female players obtained the reliability of the old versi <reliability of the new versi
which is 0.079 < 0.282. This means that the new wall pass versi is better than the
old wall pass for both male players and female players
Keywords: Badminton, Reconstruction Skills, Wall Volley Test (Wall Pass)
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MOTTO

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami
memohon pertolongan
( Terjemahan Q.S Al-Fatihah : 5 )

Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu
(Bobby Unser)

Man jadda wajada
Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil
(Ahmad Fuadi)

Bermimpilah setinggi langit! Jika kau terjatuh, kau akan jatuh diantara
bintang-bintang
(Ir. Soekarno)

Kesuksesan tidak mudah seperti halnya membalikkan telapak tangan,
perlu doa, usaha, ikhtiar dan tawakal
(Penulis)
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 Bapak Arinto Budi Prayogo, Bapak Juara Satu diseluruh dunia yang membuat
aku selalu tersenyum, tak kenal lelah untuk memotivasi, mendidik serta
mendoakanku
 Kakakku Fitriana Indah Nur Maya serta adikku Elsya Adi Famaretha
Terimakasih untuk setiap bait doa yang engkau panjatkan, setiap tetes
keringat yang engkau curahkan, dan kasih sayang yang tak mungkin bisa
aku balas dengan apapun.
Suatu kebanggaan bisa menjadi bagian dari keluarga ini
Untukmu almarhumah Ibu yang sudah tenang di Surga dan Bapak yang
selalu mendukungku disetiap langkahku
Teruslah berada disampingku, aku akan membuatmu bangga!
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 Teman-teman Pembinaan Prestasi Bulutangkis UNS
 Teman-teman PB. Kirun Jaya Solo
 Sahabat-sahabat yang selalu memberi dukungan
 Almamater Universitas Sebelas Maret Surakarta
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KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan

kasih

karunia

dan

berkat yang luar biasa

sehingga dapat
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skripsi ini
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