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PERMAINAN BOLA KECIL (BULUTANGKIS) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 

         Mempratikkan keterampilan permainana Olahraga dengan 

peraturan yang sebenarnya dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya  

 

B. KOMPETENSI DASAR 

 

         Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan 

olahraga. Bola besar lanjutan dengan peraturan yang 

dimodifikasi serta nilai kecerdasan, kerja sama, kejujuran, 

toleransi, dan kerja keras.    

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa memahami jenis-jenis pukulan bulu tangkis 

2. Siswa memahami taktik/ strategi permainan bulu tangkis 

3. Siswa memahami peraturan pertandingan bulu tangkis 

4. Siswa berdiskusi kelompok dan membantu teman tentang 

permainan bulutangkis 

5. Siswa dapat memperaktikkan teknik dasar bulutangkis dengan 

tekun/rajin. 

6. Siswa dapat bekerja sama/membantu teman dalam kelompok 

memperaktikkan teknik dasar bulutangkis dengan baik . 

 

 

 

 



 

D. PETA KONSEP 

       

 

 

 
 

 

E. MATERI 

1. Jenis-jenis pukulan 

2. Taktik/strategi 

3. Peraturan pertandingan 
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A. Jenis- jenis pukulan dalam bulu tangkis 

 

1. Lob adalah pukulan yang melambung dengan arah shuttle cock 

jauh kebelang dan jatuh dgaris belakang lawan 

 

 
 

Gb. 1. Cara memukul Lob 

 

 

 

 
 

Gb. 2. Arah pukulan Lob 

 

 

2. Netting adalah pukulan yang dilakukan dekat net dengan arah 

shuttle cock jatuh didekat net lawan. 



             

           Gb. 3. Gerakan memuukul netting 

 

          

         Gb. 4. Arah shuttle cock pukulan netting 

3. Smash adalah pukulan yang keras dan cepat yang dipukul dari 

atas ke bawah dengan arah shuttle cock jatuh di daerah lawan. 

           

           Gb. 5. Cara melakukan pukulan smash 

4. Drop shot adalah pukulan yang mirip dengan smash tetapi 

pukulannya pelan yang dipukul dari belakang dengan arah 

shuttle cock jatuh di dekat net lawan. 



         

            Gb. 6. Cara melakukan pukulan drop shot 

5. Servis adalah pukulan pertama/serangan pertama dengan 

kepala raket sat memukul lebih rendah dari pegangan dengan 

arah shuttle cock secara menyilang/diagonal. 

 

 

                                 

Gb. 7. servis pendek 

 

 
Gb. 8. Servis jauh/lob 

 

B. TAKTIK/STRATEGI BERMAINTUNGGAL 

 

Tujuannya adalah menerapkan penguasaan teknik yang dikuasai 

untuk menghadapi permainan lawan. Ada 3 bentuk takti/strategi 

bermain tunggal yaitu: 

 

 



1. Permainan berdasarkan kekuatan dan kecepatan; permainan 

ini menyajikan permainan yang menggunakan prinsip 

menyerang dengan serangan yang cepat dan keras dalam 

mengarahkan kok kedaerah lawan, sehingga kok cepat jatuh, 

bentuk serangannya adalah dengan smash-smash tajam dan 

keras (menukik). 

 

2. Permainan berdasarkan teknik dan tipuan: yang di utamakan 

dalam permainan ini adalah mengetahui situasi atau melihat 

keadaan lawan untuk melakukan tipuan contoh; saat lawan 

maju maka di kasih lob atau seperti mau melakukan smash 

padahal drop shot. 

 

 

3. Permainan berdasarkan keuletan dan daya tahan/ stamina: 

bentuk permainan ini mengutamakan keuletan dengan modal 

pukulan-pukulan panjang atau bermain relly supaya bermain 

dengan lama untuk menguras tenaga lawan sehingga daya 

tahannya menurun, bermain seperti ini harus punya daya 

juang dan stamina yang maksimal. Ini lebih menggunakan 

bermain bertahan atau bermain lob. 

 

C. Taktik/strategi bermain ganda 

 

1. Taktik samping kiri dan kanan 

      Menurut sistim ini lapangan di bagi menjadi 2 bagian yang 

sama besar, setiap pemain menguasai ½ lebar lapangan 

dari depan sampai belakang, biasanya sering dipakai saat di 

serang, kelemahannya kalau ada pemain salah satunya lemah 

maka pemain itu akan di serang terus (dikasih terus). 

 

2. Taktik depan dan belakang 

      Taktik ini menempatkan posisi pemain satu di depan satu di  

belakang, pemain depan mempunyai tugas untuk 

mengambil kok yang berada di daerah dekat net, pemain 

belakang mengambil kok yang mengarah kedaerah belakang, 



pembagian lapangan setengah dari panjang lapangan sendiri, 

dari depan net sampai setengah lapangan tugas pemain depan, 

dan setengah lapangan sampai belakang bagian orang 

belakang. Pemain belakang di tuntut stamina harus lebih 

bagus dari pemain depan. 

 

3. Taktik campuran / kombinasi 

      Taktik ini penggabungan antara kedua taktik di atas, ini lebih 

efektif saat bermain ganda, saat mendapat serangan dari 

lawan maka taktik yang dipakai left and right, saat 

melakukan serangan dipakai taktik front ant back. Taktik ini 

harus pemain yang satu dengan yang lainnya harus sudah 

kompak. 

 

D. Peraturan secara umum 

 

1. Bermain dengan menggunakan system relly point. 

2. Permainan selesai setelah salah satu regu mencapai nilai 21 

dengan lawannya nilainya maksimal dibawah selisih dua. 

3. Servis selalu dilakukan secara diagonal/menyilang 

4. Apabila nilai genap posisi yang servis berada kanan (kalau 

terjadi pindah servis) 

5. Apabila nilai ganjil posisi yang servis orang yang berada di 

kiri (kalau terjadi pindah servis) 

6. Kalau terjadi douce maka nilai siapa yang lebih dua 

mendapat point selisih dua. 

7. Satu regu dikatakan menang kalau sudah dua set 

kemenangan (two winning set)kalau terjadi satu-satu maka 

ditentukaan dengan set ke 3. 

 

E. Peraturan bermain ganda 

 

1. Saat bermain ganda lapangan semuanya dipakai. 

2. Saat servis garis belakang akhir tidak di pakai. 

3. Perpindahan pemain saat mendapat point dari servis sendiri. 

Yang berpindah hanya pemain dengan pasangannya yang 

melakukan servis, lawannya tidak. 



4. Servis selalu diagonal/menyilang. 

5. Apabila pindah servis kedua belah pemain baik lawan atau 

yang akan melakukan servis tidak berpindah posisi. 

 

F.   Peraturan bermain tunggal 

 

1. Saat bermain tunggal semua lapangan dipakai kecuali garis 

samping luar tidak dipakai. 

2. Saat servis tunggal setengan lebar lapangan dipakai kecuali 

garis samping luar. 

3. Perpindahan pemain dilihat dari setiap pemain dapat point 

dari servis sendiri, dan kedua pemain sama-sama berpindah 

posisi. 

4. Servis selalu diagonal. 

 

G. Lapangan bulu tangkis 

 

                                     

Gb. 9. Ukuran dan Lapangan bulu tangkis 

4.72 m 



 

UJI KOMPETENSI 

1. Servis saat bermain bulu tangkis yang benar adalah……………. 

a. Harus lurus 

b. Harus lambung 

c. Harus diagonal 

d. Harus dekat 

e. Harus jauh 

 

2. Pukulan dalam bulu tangkis yang menyerupai smash yang 

dipukul dari belakang dan jatuhnya shuttle cock dekat net lawan, 

adalah………………….. 

a. Servis 

b. Smash 

c. Drive 

d. Lob  

e. Drop shot 

 

3. Permainan bulu tangkis tunggal yang pemainnya saat 

bertandingan selalu menerapkan strategi menyerang terus, maka 

termasuk dalam strategi………………. 

a. Kecepatan dan kekuatan 

b. Tipuan dan teknik 

c. Keuletan dan daya tahan 

d. Melakukan smash 

e. Taktik bermain 

 

4. Sistim menjaga ½ lebar lapangan saat bermain bulu tangkis 

dalam bermain ganda di sebut…………….. 

a. Depan dan belakang 

b. Kiri dan kanan 

c. Campuran 

d. Diffent 

e. Half and fast 

 



5. Lapangan yang dipakai saat bermain tunggal adalah 

……………… 

a. Semua lapangan 

b. Semua lapangan kecuali garis belakang luar tidak tidak 

pakai 

c. Semua lapangan kecuali garis samping luar tidak dipakai 

d. Garis samping dan belakang luar tidak dipakai  

e. Lapangan ditentukan saat TM 

 

6. Saat bermain bulutangkis pada hitungan genap yang 

melakukan servis, posisi orangnya berada di 

lapangan……………….. 

a. Sebelah kiri 

b. Sebelah kanan 

c. Bebas 

d. Tidak ada ketentuan 

e. Wasit yang menentukan 

 

7. Dalam menggunakan taktik kombinasi saat bermain ganda, 

kunci utamanya adalah pemain……………….. 

a. Mempunyai teknik yang tinggi 

b. Pemain harus punya ide sendiri 

c. Pemain harus memahami karakternya sendiri 

d. Pemain satu dengan yang lain harus kompak 

e. Pemain mempunyai kemampuan yang berbeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Essay  

 

1. Jelaskan bagaimana analisis gerak saat melakukan smash! 

Posisi tangan 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………… 

Posisi raket  

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………….. 

Posisi badan 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………….. 

Pandangan  

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Jawaban:  

Posisi tangan harus lebih tinggi dari bahu, dengan bentuk tangan 

awal sedikit ditekuk kemudian diluruskan dan diayun dari atas ke 

bawah. 

 

 

 

 

 

 

 



H. Glossory 

 

1. Lob adalah pukulan yng melambung dengan arah shuttle 

cock jauh kebelang dan jatuh dgaris belakang lawan 

2. Netting adalah pukulan yang dilakukan dekat net dengan 

arah shuttle cock jatuh didekat net lawan. 

3. Smash adalah pukulan yang keras dan cepat yang dipukul 

dari atas ke bawah dengan arah shuttle cock jatuh di 

daerah lawan. 

4. Drop shot adalah pukulan yang mirip dengan smash yang 

dipukul dari belakang dengan arah shuttle cock jatuh di 

dekat net lawan. 

5. Drive adalah pukulan yang mendatar atau lurus dengan 

cepat sehingga lawan memukul cock solah-olah memotong 

arah cock untuk dikembalikan ke lawan. 

6. Servis adalah pukulan pertama/serangan pertama dengan 

kepala raket sat memukul lebih rendah dari pegangan 

dengan arah shuttle cock secar menyilang/diagonal. 
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