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Abstrak
Disiplin diri merupakan hal penting dalam setiap upaya membangun dan membentuk karakter seseorang. Karakter merupakan perpaduan segala tabiat manusia yang bersifat permanen yang merupakan ciri khusus untuk membedakan orang yang satu dengan lainnya, tak terkecuali pemain bulutangkis. Berkarakter artinya menunjukkan sifat memiliki pendirian yang teguh, baik, terpuji dan dapat dipercaya serta memiliki prinsip dalam arti moral. Permainan bulutangkis sarat akan tipe serangan dari berbagai jenis pukulan, seperti dalam permainan ganda ada filosofi yang penuh makna yaitu "Siapa yang bisa menyerang lebih dahulu dia akan menang". Filosofi ini rerata dipegang oleh setiap pemain ganda. Mereka  menganggap bahwa pertahanan yang baik adalah dengan menyerang.
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PENDAHULUAN 
Disiplin diri merupakan hal penting dalam setiap upaya membangun dan membentuk karakter seseorang, sebab dalam hubungannya dengan seseorang karakter mengandung pengertian (1) suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang, sehingga membuatnya menarik dan atraktif; (2) reputasi seseorang; dan (3) seseorang yang unusual atau memiliki kepribadian yang eksentrik. Jenis olahraga banyak digunakan sebagai salah satu upaya pembentukan karakter, meskipun implementasinya masih perlu dioptimalkan. Apabila hal tersebut digarap secara profesional, maka karakter pelaku olahraga Indonesia akan muncul sampai ke tingkat internasional, dengan demikian olahraga dapat dijadikan icon untuk sosialisasi dan promosi dalam upaya meningkatkan prestice and price bangsa Indonesia, tak terkecuali olahraga permainan bulutangkis yang memiliki kedudukan serupa sebagaimana Brasil di sepakbola, hampir tak ada event bulutangkis manapun yang digelar tanpa keikutsertaan pemain asal Indonesia. 
Permainan bulutangkis sarat akan serangan dengan berbagai jenis pukulan, seorang pemain bulutangkis untuk memenangkan suatu pertandingan baik pemain tunggal maupun pemain ganda harus memiliki karakter dan juga teknik pukulan, baik itu tipe pemain yang menyerang maupun tipe pemain yang bertahan. Tipe pemain yang  bertahan misalnya  Sony Dwi Kuncoro, Susi Susanti dan tipe pemain yang menyerang misalnya Liem Swie King.
KAJIAN PUSTAKA 
Karakter merupakan perpaduan segala tabiat manusia yang bersifat permanen yang merupakan ciri khusus untuk membedakan orang yang satu dengan lainnya, tak terkecuali pemain bulutangkis. Berkarakter artinya menunjukkan sifat memiliki pendirian yang teguh, baik, terpuji dan dapat dipercaya serta memiliki prinsip dalam arti moral.
Karakter dalam bahasa Inggris disebut character berarti  watak, perangai, tabiat atau sifat. Apabila memaknai karakter adalah watak, maka Freud mengatakan bahwa karakter adalah ”a system of striving with underlie behaviour” (Bastaman,1999:100). Sistem dan upaya yang melandasi perilaku seseorang  bersumber dari faktor genetik dan faktor pengalaman hidup dan pendidikan (Sumarno, 2002:50). Pengakuan bahwa karakter dilandasi oleh genetik telah dipahami oleh masyarakat. Karakter pemain bulutangkis dapat berlaku bagi pemain tunggal dan ganda baik putera mapun puteri serta teknik pukulan.
Pada permainan tunggal, bisa dikatakan berada di atas angin apabila selalu bisa: 1) melakukan pukulan dengan posisi selalu berada di belakang bola, 2) sudah berada di tengah lapangan sebelum lawan memukul bola dan 3) sebaliknya berusaha untuk cepat berada pada posisi memukul sebelum lawan kembali ke tengah. Dalam posisi ini artinya siap melakukan serangan yang mematikan (http://www.bulutangkis.com/mod.php?mod=userpage&menu=402&page_id=6&PHPSESSID=7bc65f9af5055ef918f96c6" http://www.bulutangkis.com/mod.php?mod=userpage&menu=402&page_id=6&PHPSESSID=7bc65f9af5055ef918f96c6).
Permainan ganda memiliki tuntutan yang agak berbeda dengan tunggal. Seorang pemain yang  footwork-nya kurang baik tetapi memiliki kecepatan dan reflek pukulan serta power yang besar, bisa menjadi pemain ganda yang baik (PB PBSI, tanpa tahun:44).
Untuk memenangkan suatu pertandingan dalam permainan bulutangkis adalah dengan melakukan serangan kepada lawan, serangan hanya dapat dilakukan jika pemain sebelum menyerang sudah meniliki rencana serangan atau menyusun serangan.  Dalam makalah ini akan dibahas tentang karakteristik pemain dan karakteristik menyusun serangan dalam permainan bulutangkis.

Pembahasan 
Karakter pemain bulutangkis
Karakter merupakan perpaduan segala tabiat manusia yang bersifat permanen yang merupakan ciri khusus untuk membedakan orang yang satu dengan lainnya. Karakter pemain bulutangkis untuk permainan tunggal dan permainan ganda adalah berbeda.
Karakter pemain tunggal  dalam permainan bulutangkis mempunyai prinsip bahwa pemain bisa dikatakan berada di atas angin apabila bisa: 1) melakukan pukulan dengan posisi selalu berada di belakang bola, 2) sudah berada di tengah lapangan sebelum lawan memukul bola dan 3) sebaliknya berusaha untuk cepat berada pada posisi memukul sebelum lawan kembali ke tengah. Dalam posisi ini artinya siap melakukan serangan yang mematikan.
Untuk dapat melakukan ketiga hal di atas, pemain harus memiliki footwork yang teratur dan cepat, gerakan yang cepat itu bisa berlangsung untuk jangka waktu lama maka diperlukan stamina yang memadai. Karenanya, footwork yang cepat, teratur, dan stamina yang kuat menjadi faktor yang dominan diperlukan seorang pemain bulutangkis dalam permainan tunggal.
	Karakter pemain ganda dalam permainan bulutangkis memiliki tuntutan yang agak berbeda dengan tunggal. Seorang pemain yang footwork-nya kurang baik tetapi memiliki kecepatan dan reflek pukulan serta power yang besar, bisa menjadi pemain ganda yang baik, walaupun penguasaan pukulan dasarnya sama dengan tunggal, tetapi seorang pemain tunggal yang baik belum tentu bisa menjadi pemain ganda yang baik. Karena permainan ganda memiliki jenis pukulan yang khusus. Pukulan cepat seperti drive, smash, return smash, serve, dan wiping (menyapu) adalah jenis pukulan yang wajib dan harus dikuasi dengan terampil oleh seorang pemain ganda dalam permainan bulutangkis.
Permainan bulutangkis pada partai ganda ada filosofi yang berbunyi "Siapa yang bisa menyerang lebih dahulu dia akan menang". Filosofi ini rerata dipegang oleh setiap pemain ganda. Ini terlihat dalam karakter permainan ganda sekarang ini yang menganggap bahwa pertahanan yang baik adalah dengan menyerang. Selain itu ganda adalah permainan yang mengandalkan kerja sama. Pukulan harus dirancang, kemudian mematikan lawan dengan pukulan hasil kerja sama. 

Serangan dalam permainan bulutangkis
Serangan dalam permainan bulutangkis merupakan karakter dan modal utama dalam memperoleh angka atau nilai untuk memenangkan suatu pertandingan, namun serangan juga harus memperhitungkan kemungkinan yang terjadi dengan serangan yang kita lakukan, jangan sampai kita menyerang malah balik kita yang diserang. Oleh karena itu sebelum melakukan serangan kita harus menyusun posisi untuk menyerang. 
Bermain olahraga bulutangkis setiap saat kita harus dapat mengatur posisi tubuh kita. Diharapkan dengan posisi tubuh yang baik manuver dalam permainan yang dikeluarkan dapat menghasilkan secara maksimal. Ada bagian penting dalam permainan bulutangkis yang menuntut pemain harus memposisikan tubuhnya secara tepat agar dapat menghasilkan angka. Yang penting  footwork atau gerakan kaki yang tepat merupakan kunci suksesnya. Berikut adalah strategi menyusun serangan dalam permainan bulutangkis.
Posisi tengah (center position)    
Seorang pemain sesudah melakukan servis, biasanya bermain langsung mengambil posisi tengah, itu biasa dilakukan karena ketika berada di tengah, kita dapat mudah melihat segala serangan yang dilakukan oleh lawan. Agar pengembalian kok dapat dilakukan dengan baik, maka posisi tengah ini juga harus dilakukan dengan teknik tertentu. Geser sedikit tubuh saat menanti datangnya kok pengembalian pukulan dari lawan. Teknik ini disebut menari. Ketika ”menari” artinya bergeser sedikit tadi, pemain sebenarnya sedang menyusun tenaga agar lebih mudah mengembalikan serang yang datang dari lawan. 
2.      Backhand drop shot	
Jika seorang pemain mengalami posisi yang sulit, dalam hal ini perlu beberapa langkah untuk menjangkau kok, segera tempatkan diri pada posisi tepat, sambil sedikit menekuk lutut, beri tekanan pada kaki kiri untuk pemain yang bukan kidal dan kaki kanan menjadi penyeimbang. Jika ini dapat dilakukan dengan cepat, tidak menutup kemungkinan kok dapat dikembalikan, meski dalam serangan rendah atau malah jatuh pada daerah kosong lawan. Untuk mengambil posisi serangan selanjutnya, mundurlah kaki kanan dengan tekanan.
3. 	Forehand drop shot
Dalam menyusun serangan dengan forehand drap shot, rendahkan tubuh sedikit, lari dan arahkan tubuh ke depan menuju ke sisi forehand pada net. Yang perlu diingat, beri tekanan pada ujung jari kaki kiri, sementara kaki kanan menutup jarak.
Usahakan untuk menyentuh kok, lalu arahkan raket untuk menyerang dekat dengan net. Cara ini lebih mudah untuk mengontrol serangan dan memberi banyak pilihan pada pemain untuk melakukan berbagai serangan.
4.      Pengembalian backhand smahs
Menyusun serangan dari pengembalian backhand smash adalah dengan pandangan pada seluruh lebar net setinggi sejengkal dari atas net, sedikit menekuk lutut untuk mendapatkan kekuatan, arahkan tubuh pada sisi backhand dimana smash akan mendarat lalu lakukan pengembalian kok dengan cepat dan akurat.
Ini dapat dilakukan jika kaki kanan mengambil langkah lebar. Posisi ini dapat memungkinkan pemain melakukan serangan agak jauh atau hanya sekedar mengibaskan kok hingga sulit dikembalikan lawan.
5.	Pengembalian forehand smash
Menyusun serangan dari pengembalian forehand smash tidak jauh berbeda dengan cara pengembalian backhand smash, forehand smash juga memerlukan pandangan dan juga gerak tubuh yang cekatan. Lutut agar ditekuk agar mendapat power, gerakkan tubuh ke arah smash  yang akan jatuh untuk mengembalikan kok.
Untuk melakukan itu, posisikan kaki kiri dan kaki kanan lebih dekat, selanjutnya kaki kanan mengambil langkah yang lebar. Yang pasti selalu gerakkan tubuh dengan cekatan untuk mendapatkan posisi yang sesuai.

Simpulan dan Saran
Simpulan
	Karakter merupakan perpaduan segala tabiat manusia yang bersifat permanen yang merupakan ciri khusus untuk membedakan orang yang satu dengan lainnya, tak terkecuali pemain bulutangkis baik pemain tunggal maupun pemain ganda atau bahkan karakter serangan maupun pertahanan permainannya.
Serangan dalam permainan bulutangkis merupakan modal utama dalam memperoleh angka atau nilai untuk memenangkan suatu pertandingan, namun serangan juga harus memperhitungkan kemungkinan yang terjadi dengan serangan yang kita lakukan, jangan sampai kita menyerang malah balik kita yang diserang. Oleh karena itu sebelum melakukan serangan kita harus menyusun posisi untuk menyerang. Startegi menyusun serangan dalam permainan bulutangkis dapat dilakukan dengan memperhatikan : posisi tengah (center position), backhand drop shot, forehand drop shot, pengembalian backhand drop shot dan pengembalian forehand drop shot. 
Saran
	Membentuk karakter pemain bulutangkis untuk memenangkan suatu pertandingan harus melatih berbagai teknik seranganbaik smash, netting, chop ataupun drop-shot  selalin disiplin dan tanggung jawab yang tinggi.
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