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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Prestasi olahraga bukan hal yang datang secara kebetulan dan 

mudah didapat, untuk dapat meraih prestasi tertinggi disetiap cabang 

olahraga erat kaitannya dengan usaha yang dilakukan oleh atlet. Usaha 

yang dilakukan oleh atlet bisa berupa proses latihan, namun tidak semua 

atlet yang melakuakan latihan dapat berpotensi  menjadi  juara tergantung 

pada proses latihan yang mereka jalani. 

Pembinaan terhadap prestasi olahraga dengan berbagai cara 

telah dilakukan. Sejak zaman olimpiade modern hingga sekarang, 

pembinaan tersebut tidak hanya terpaku pada cabang olahraga saja, akan 

tetapi mencakup keseluruhan cabang olahraga yang dipertandingkan. Hal 

ini membawa dampak bagi kemajuan dunia olahraga.  

Keberhasilan prestasi olahraga di forum – forum nasional 

merupakan tolak ukur serta kemajuan daerah dalam memperdayakan 

masyarakat. Prestasi yang tinggi dalam suatu olahraga bukanlah hal yang 

datang dengan sendirinya, untuk itu kerja keras dalam mengembangkan 

potensi yang dimiliki melalui proses latihan yang terprogram dan 

terencana dengan melibatkan penerapan IPTEK dapat mempercepat laju 

peningkatan prestasi olahraga. 



Upaya pemerintah Indonesia dalam upaya pembinaan prestasi 

olahraga adalah dengan mendirikan pusat-pusat pembinaan olahraga, 

seperti Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) lalu Pusat Pembinaan 

Latihan Mahasiswa (PPLM) yang saat ini ada di Indonesia salah satunya 

di Provinsi DKI Jakarta. PPLM menjadi suatu wadah bagi mahasiswa yang 

memiliki prestasi dalam bidang olahraga untuk dibina melalui program 

yang telah dibuat.  

Di DKI Jakarta, salah satu cabang olahraga yang tergabung dalam 

program PPLM ialah cabang olahraga Panahan. Dengan adanya PPLM, 

atlet – atlet panahan yang menyandang status mahasiswa, dapat 

menjalankan latihan lebih terprogram baik dari segi teknik dan fisik serta 

mengikuti kejuaraan – kejuaraan baik tingkat regional, nasional ataupun 

internasional. Kejuaraan Multievent yang diikuti oleh atlet mahasiswa, 

yaitu Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS), yang merupakan 

ajang olahraga nasional antarprovinsi untuk mahasiswa perguruan tinggi 

tingkat sarjana dan diploma di Indonesia. POMNAS diadakan setiap 2 

tahun sekali. POMNAS diselenggarakan pertama kali di Yogyakarta pada 

tahun 1990. Penyelenggaraan POMNAS merupakan tanggung jawab 

Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia 

(Bapomi), sedangkan pada event mahasiswa bertaraf internasional salah 

satunya adalah Universiade yang merupakan ajang olahraga 

internasional. Universiade diselenggarakan oleh International University 

Sport Federation (FISU) untuk atlet-atlet dari universitas / perguruan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/1990
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tinggi. Universiade sering disamakan dengan World University Games / 

World Student Games. 

 Untuk itu atlet yang menjalani pendidikan di perguruan tinggi, 

bukan berarti karir mereka sebagai atlet terhenti. Atlet – atlet mahasiswa 

baiknya terus dibina dalam suatu pemusatan latihan, yaitu seperti PPLM, 

dsb. Dalam pencapaian prestasi olahraga faktor fisik yang baik menjadi 

hal mendasar dan harus dimiliki seorang atlet agar dapat mencapai 

prestasi maksimal, begitupun pada olahraga akurasi seperti cabang 

olahraga panahan. Kondisi fisik adalah salah satu prasyarat yang sangat 

diperlukan dalam usaha peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan dapat 

dikatakan sebagai keperluan dasar yang tidak dapat ditunda atau ditawar-

tawar lagi.  

Pusat Pembinaan Latihan Mahasiswa (PPLM) di Indonesia 

pertama kali dibentuk dengan tujuan sebagai tindak lanjut dari pembinaan 

Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP). Hal ini bermaksud agar atlet 

dapat terus meningkatkan prestasinya hingga mencapai masa Golden 

Age (Usia Emas). Usia Golden Age ini pada umumnya dicapai saat 

seorang atlet memasuki perguruan tinggi. Proses pembinaan olahraga 

dapat dimulai pada usia dini, usia mulai melakukan aktivitas olahraga 

tergantung dari karakteristik cabang olahraga. Secara garis besar 

pembinaan usia dini tersebut dapat dilakukan pada usia 6 -14 tahun, yang 



diharapkan pada usia 18 – 24 tahun akan dicapai usia emas (Golden 

Age)1. 

Menurut Cholik yang dikutip Djoko Pekik Irianto ada beberapa 
indikator penting yang perlu diperhatikan sebagai kriteria untuk 
mengidentifikasi dan menyeleksi bibit atlet berbakat secara obyektif antara 
lain: 

1. Kesehatan (pemeriksaan medik, khususnya sistem cardiorespirasi 
dan sistem otot syaraf) 

2. Antropometri (tinggi dan berat badan, ukuran bagian tubuh, lemak 
tubuh) 

3. Kemampuan fisik (Speed power, Koordinasi, Vo2max) 
4. Kemampuan psikologis (sikap, motivasi, daya toleransi) 
5. Keturunan 
6. Lama latihan yang telah diikuti sebelumnya dan adakah peluang 

untuk dapat dikembangkan.2    

Pada cabang olahraga panahan antropometri seperti tinggi badan, 

berat badan memeng tidak terlalu diperhatikan, namun bukan berarti tidak 

perlu dilakukan pengukuran, pengukukuran bagian tubuh lainnya seperti 

rentang tangan, tinggi duduk, lebar bahu menjadi beberapa faktor yang 

dominan dalam cabang olahraga panahan, khususnya untuk menentukan 

spesifikasi alat yang cocok pada tiap individu atlet, sedangkan faktor fisik 

dibutuhkan dalam pencapaian prestasi yang optimal,misalnya dengan 

mengembangkan daya tahan, kekuatan dan kelenturan sesuai batas 

kemampuan maksimal dari individual atlet itu sendiri, karena faktor teknik 

biasanya akan lebih cepat meningkat ketika seorang atlet memiliki kondisi 

fisik yang baik. 

                                                             
1
 Bompa, Tudor O. Theory and Metodology of Training. Dubuque, lowa: Kendall/Hunt 

Publishing Company, 1996. 
2
 Djoko Pekik Irianto. Dasar Kepelatihan. Yogyakarta. 2002. 
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Maka untuk dapat meraih prestasi yang optimal atlet harus 

melakukan latihan yang baik dan benar sesuai cabang olahraga yang 

digelutinya. Contohnya pada cabang olahraga panahan atlet dianjurkan 

melakukan Bow Training guna membantu mereka dalam meningkatkan 

kekuatan otot lengannya. Latihan itu sendiri merupakan proses yang 

sistematis dari berlatih atau bekerja, yang dilakukan secara berulang-

ulang, dengan kian hari, kian menambah beban latihan atau 

pekerjaannya. Oleh sebab itu latihan yang dilakukan sesuai dengan 

intruksi yang diberikan sesuai cabang olahraga yang digeluti, dengan 

memperhatikan antropometri tiap individu atlet dan memberi volume dan 

intensitas yang disesuaikan pada tiap individu atlet, diyakini dapat 

menunjang seorang atlet dalam mencapai target yang di harapkan.  

Latihan dalam usaha mencapai prestasi baiknya tersusun 

sistematis dalam bentuk program latihan. Program latihan yang disusun 

harus berdasarkan faktor-faktor yang ada pada tiap individu atlet, 

sedangkan keberhasilannya tergantung dari sebagian kualitas dan 

kemauan serta kemampuan atlet tersebut. Tidak semua atlet memiliki 

kemampuan fisiologis untuk menjadi seorang juara kelas dunia, namun 

dengan adanya program latihan yang terencana merupakan suatu upaya 

pelatih guna mencapai hasil yang diharapkan. 

Maka suatu proses latihan khususnya dalam mencapai prestasi 

harus memperhatikan beberapa faktor yang terkait pada program latihan, 



sehingga mendapatkan hasil yang optimal tanpa ada kerusakan yang 

ditimbulkan setelah melakukan latihan.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud untuk meneliti 

tentang Profil Antropometri dan Kekuatan Otot Lengan pada Panahan 

Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM) DKI Jakarta.  

B. Identifikasi Masalah 

Didasari oleh latar belakang masalah diatas, maka beberapa 

pertanyaan yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana profil antropometri dan kekuatan otot lengan atlet 

Panahan PPLM DKI Jakarta? 

2. Apa saja jenis pengukuran antropometri yang cocok dengan 

karakteristik cabang olahraga panahan? 

3. Mengapa antropometri dan kekuatan otot lengan atlet panahan 

PPLM DKI Jakarta perlu dilakukan pengukuran? 

4. Kenapa dilakukan pengukuran antropometri dan kekuatan otot 

lengan pada atlet panahan pusat pendidikan dan latihan 

mahasiswa (PPLM) DKI Jakarta?  

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas dan agar masalah 

tidak meluas, maka permasalahan hanya dibatasi pada Profil antropometri 

dan kekuatan otot lengan atlet panahan Pusat Pembinaan Latihan 

Mahasiswa (PPLM) DKI Jakarta.  
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: Bagaimanakah profil antropometri dan kekuatan otot 

lengan atlet Panahan Pusat Pembinaan Latihan Mahasiswa (PPLM) DKI 

Jakarta? 

E. Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah 

dirumuskan pada bagian sebelumnya, maka kegunaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui profil antropometri atlet Panahan Pusat 

Pembinaan Latihan Mahasiswa (PPLM) DKI Jakarta 

2. Untuk mengetahui kekuatan otot lengan atlet Panahan Pusat 

Pembinaan Latihan Mahasiswa (PPLM) DKI Jakarta 

3. Sebagai sumber data tambahan untuk pelatih panahan Pusat 

Pembinaan Latihan Mahasiswa (PPLM) DKI Jakarta 

4. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat yang berminat dengan 

olahraga panahan. 

5. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti 

maupun pembaca dalam bidang ilmu keolahragaan. 

 

 

 



BAB II 

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Kerangka Teori 

1. Profil  

Profil dapat diartikan sebagai data diri seseorang, seperti identitas 

nama,alamat, tempat tanggal lahir, sekolah, karier, hobi, dan lain – lain. 

Profil sering dihubungkan dengan sebuah data, dimana data tersebut 

adalah data yang akan dideskripsikan sehingga memperjelas persepsi 

seseorang akan sesuatu yang akan dijelaskan. Profil juga disebut sebagai 

gambaran singkat tentang seseorang, organisasi, badan lembaga, 

ataupun wilayah dan lain-lain, tergantung dari sudut pandangnya. Dilihat 

dari segi seninya, profil dapat diartikan sebagai gambaran atau sketsa 

tampang atau wajah seseorang yang di lihat dari samping. Sedangkan bila 

dilihat dari segi statistiknya profil adalah sekumpulan data yang 

menjelaskan sesuatu dalam bentuk grafik atau tabel. Adapun profil yang 

dimaksud bukan hanya orang saja, bisa juga tentang perusahaan, klub 

olahraga dan yang lainnya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, profil 

adalah pandangan dari samping (tentang wajah orang), lukisan (gambar) 

orang dari samping, sketsa biografis, penampang (tanah, gunung, dan 

sebagainya), grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal 
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khusus.3 Sedangkan menurut JP. Chaplin, profil adalah suatu penilaian 

individu untuk memaparkan sifat-sifat obyek sesuai dengan standar 

tertentu.4 

Dari beberapa pengertian yang telah dijabarkan di atas, dapat 

dikatakan bahwa profil adalah pemaparan atau pendeskripsian tentang 

suatu objek khusus yang ingin diketahui secara lebih mendalam. Paparan 

yang dimaksud tersebut tergantung dari objek yang akan diprofilkan. Profil 

memiliki fungsi dan tujuan yaitu memberikan informasi dan untuk 

memperjelas persepsi seseorang terhadap sesuatu yang ada. Dalam 

penelitian ini yang dimaksud dengan profil adalah gambaran tentang 

keadaan atlet panahan PPLM DKI Jakarta yang dilihat dari segi 

antropometri dan kekuatan otot lengannya. 

2. Antropometri 

Antropometri bermanfaat untuk mengetahui struktur tubuh 

seseorang dan dapat menempatkan pada suatu cabang apa yang cocok 

pada orang tersebut. Tujuannya adalah menciptakan pemain yang 

profesional dilihat dari struktur tubuh yang memadai dari fungsi gerak 

tubuhnya. Dalam olahraga antropometri sangat dibutuhkan untuk 

memaksimalkan suatu prestasi, peran antropometri dalam olahraga 

beragam mulai dari penentuan cabang olahraga yang dapat 

memaksimalkan kondisi atlet. 

                                                             
3
 http://kbbi.web.id/profil diakses pada 20/03/2016 pukul 15.28. 

4
J.P. Chaplin. Kamus Lengkap Psikologi. alih bahasa Kartini Kartono, Ed. 1, Cet. 1 

Jakarta: Rajawali. 1989, h. 388. 



Menurut Alderman meningkat atau menurunnya prestasi atlet 
ditinjau dari empat dimensi yaitu: (1) Dimensi kesegaran jasmani, 
(2) Dimensi keterampilan, (3) Dimensi bakat dan pembawaan fisik, 
(4) Dimensi psikologik. 

1. Dimensi kesegaran jasmani meliputi antara lain endurance, 
power, strength, flexibility, agility, speed, reaction, 
coordination dan sebagainya. 

2. Dimensi keterampilan meliputi antara lain: kordinasi, waktu 
reaksi, kinestetik, kelincahan dalam melakukan gerakan-
gerakan sesuai cabang olahraga yang digeluti. 

3. Dimensi bakat dan pembawaan fisik, meliputi antara lain: 
keadaan fisik, tinggi badan, berat badan, kemampuan gerak 
dan sebagainya. 

4. Dimensi psikologik meliputi motif-motif antara lain: motif 
berprestasi, berkuasa, ketidak tergantungan, aktualisasi dan 
mencari ketegangan serta sifat-sifat kepribadian seperti: 
disiplin, keinginan untuk lebih dari orang lain, agresifitas, 
percaya diri, stabilitas emosional, keterbukaan, tanggung 
jawab, keberanian dan sebagainya.5 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat pada poin ketiga bahwa 

pembawaan fisik turut serta mempengaruhi penampilan atlet dan menjadi 

hal yang perlu diperhatikan oleh para pelatih pada saat seleksi pemilihan 

atlet untuk bergabung dalam tim-nya. Tes antropometri digunakan untuk 

mengetahui komposisi tubuh maupun bentuknya atau pengukuran atas 

struktur tubuh manusia.  

Pada beberapa cabang olahraga, antropometri merupakan aspek 

yang sangat diperhatikan, seperti tinggi badan dan berat badan menjadi 

kriteria yang telah ditetapkan. Namun pada salah satu cabang olahraga 

akurasi, yaitu cabang olahraga panahan, belum ada kriteria yang 

ditetapkan. Antropometri merupakan suatu istilah yang digunakan untuk 

suatu cabang ilmu pengetahuan yang khusus berkaitan dengan 

                                                             
5
Sudibyo Setyobroto. Psikologi Kepelatihan. Jakarta: CV JAYA SAKTI. 1993, h.16. 
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penerapan pengukuran tubuh manusia, bentuk, proporsi, komposisi dan 

kematangan.6 Antropometri berasal dari bahasa Yunani yaitu Antropos 

yang berarti manusia dan metros atau meter yang berarti mengukur atau 

pengukuran (tubuh manusia).7 Jadi dapat dikatakan bahwa antropometri 

adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia 

(ukuran, berat, volume dan lain-lain). 

Variabelitas dimensi tubuh manusia dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain: a) Umur, b) Jenis Kelamin, c) Ras Asli, d) Variabelitas 

jenis pekerjaan atau profesi, e) Lingkungan daerah, f) Tingkat sosial dan 

status nutrisi.8 

a. Umur 

Seperti diketahui bersama bahwa manusia tumbuh sejak lahir. 

Pertumbuhan manusia berawal dari manusia lahir hingga usia 

dewasa 20 tahun untuk laki-laki dan 17 yahun untuk permpuan. Ada 

kecenderungan berkurang pada umur 60 tahun. 

b. Jenis kelamin 

Jenis kelamin ialah perbedaan antara perempuan dengan laki – 

laki secara biologis sejak seseorang lahir. Secara umum lelaki 

                                                             
6
 Bayu Rahardian et al,. Buku Pedoman Antropometri dan Kapasitas Fisik Olahragawan. 

Jakarta: KEMENPORA RI. 2008, h.1. 

7
 Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

8
 Hari Purnomo dan Aip Syarifudin. Ilmu Kepelatihan Dasar. Jakarta: Departmen 

Pendidikan dan Kebudayaan. 1996, h.71. 



mempunyai dimensi tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan 

perempuan untuk sebagian besar dimensi tubuh. 

c. Ras asli 

Ras asli juga memberikan ciri khas mengenai dimensi tubuhnya. 

Sebagian orang Asia Tenggara lebih pendek dibandingkan dengan 

orang Eropa dan Amerika. 

d. Variabelitas jenis pekerjaan atau profesi 

Seorang atlet basket profesional mempunyai dimensi tubuh yang 

berbeda dengan atlet marathon profesional. Pebaseket profesional 

cenderung mempunyai tinggi badan yang lebih tinggi dibandingkan 

atlet yang laindan atlet marathon profesional mempunya dimensi 

tubuh lebih kurus dibandingkan dengan atlet yang lainnya. 

e. Lingkungan daerah 

Orang yang tinggal di pedesaan akan berbeda dengan orang 

yang tinggal di perkotaaan. Orang yang tinggal di pedesaan 

cenderung lebih kurus dikarenakan orang pedesaan lebih sering 

berjalan kaki dan menggunakan alat-alat manual dibandingkan 

orang-orang diperkotaan. 

f. Tingkat sosial dan status nutrisi. 

Tingkat sosial tinggi akan berdampak pada pemenuhan gizi yang 

cukup dan baik. Dengan demikian orang yang tingkat sosialnya 

rendah dengan nutrisi yang rendah akan mempunyai dimensi tubuh 

lebih kecil dibandingkan dengan status nutrisi yang baik. 
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Antropometri meliputi penggunaan secara hati-hati dan teliti dari 

titik-titik pada tubuh untuk pengukuran, posisi spesifik dari subjek yang 

ingin diukur dan penggunaan alat yang benar. Pengukuran yang dapat 

dilakukan pada manusia secara umum meliputi pengukuran massa, 

panjang, tinggi, lebar, dalam, circumference (putaran), curvatur (busur), 

pengukuran jaringan lunak (lipatan kulit). Pada intinya pengukuran dapat 

dilakukan pada tubuh secara keseluruhan (contoh stature) maupun 

membagi tubuh dalam bagian yang spesifik (contoh panjang tungkai) 

Johan Sigismund Elsholtz seorang ahli anatomi berkebangsaan 

Jerman adalah orang pertama yang menggunakan istilah antropometri 

dan menciptakan alat ukur yang dinamakan antropometron yang 

merupakan cikal bakal alat ukur yang dikenal sebagai antropometer. 

Sebagian besar data antropometri yang ada sekarang ini merupakan hasil 

pengukuran dengan menggunakan peralatan sederhana seperti kursi 

antropometri ataupun dengan peralatan seperti jangka lengkung dan 

jangka sorong, antropometer dan timbangan untuk mengukur berat badan 

dan lain-lain. 

Metode pengukuran dimensi tubuh (antropometri) dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu:a. Antropometri Statis, b. Antropometri Dinamis.9 

a. Antropometri Statis (Struktural) 

                                                             
9Ibid., h.16. 



Pengukuran yang sifatnya statis di mana subjek diukur dalam 

kondisi diam. Seperti Tinggi Badan, Berat Badan, Tinggi Duduk dan lain 

sebagainya. 

 

b. Antropometri Dinamis (Fungsional) 

Pengukuran yang sifatnya dinamis di mana subjek  diukur dalam 

kondisi adanya pergerakan atau kerja. Seperti Tinggi Badan  Jongkok, 

Panjang Badan Merangkak, dan lain sebagainya. 

Pengukuran antropometri statis lebih mudah dilakukan 

dibandingkan dengan pengukuran antropometri dinamis. Oleh sebab itu, 

pengukuran antropometri statis lebih sering untuk digunakan dan 

diaplikasikan. Beberapa pengukuran antropometri statis yang digunakan 

dalam penelitian ini, sebagai berikut:  

a. Tinggi Badan 

Tinggi badan adalah jarak vertikal dari lantai sampai ujung kepala. 

Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan pertambahan 

umur. Tulang rangka manusia merupakan bangunan yang memberi 

bentuk tubuh dan sebagai penyangga tubuh. Tulang tumbuh karena 

adanya lapisan pertumbuhan tulang (Epifise dan Diafise) pada bentuk 

tulang panjang. Tingkat kematangan atau pertumbuhan tulang ditandai 

dengan bersatunya Epifise dan Diafise dimana Epifise distalis bersatu 

pada usia 17-19 tahun, sedangkan Epifise lateralis bersatu pada usia 19-
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20 tahun. Alat pengukur tinggi badan adalah Stadiometer atau pengukur 

tinggi badan. 

 

Gambar 2.1. Alat Pengukur Tinggi Badan (Stadiometer) 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Prosedur pengukuran tinggi badan: 
 

 Lepas sepatu atau alas kaki. 

 Berdiri tegak, panangan lurus kedepan, dan telapak kaki menapak 

pada alas. 

 Ukur tinggi badan dengan menurunkan platform-nya sehingga dapat 

menyentuh bagian atas kepala. 

 Catat hasil yang ditujukan oleh tongkat pengukur dalam satuan 

centimeter (cm). 

b. Berat Badan 

Berat badan adalah pertumbuhan parameter yang paling 

sederhana dan mudah diukur. Berat badan merupakan ukuran tubuh 

dalam sisi beratnya yang ditimbang dalam keadaan berpakaian minimal 

tanpa perlengkapan apapun. Dengan mengetahui berat badan 

seseorang maka kita akan dapat memperkirakan tingkat kesehatan atau 



gizi seseorang. Berat badan sebenarnya ditentukan oleh jumlah cairan, 

kadar lemak, protein, dan mineral yang ada pada tubuh manusia (± 

60%). Berat badan tubuh juga dipengaruhi oleh usia dan kegiatan fisik 

serta temperatur tubuh. 

Alat pengukur berat badan adalah timbangan badan yang 

dinyatakan dalam satuan kilogram (kg). 

 

Gambar 2.2. Alat Pengukur Berat Badan (Timbangan) 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 
 

Prosedur pengukuran berat badan: 

 Lepaskan alas kaki, jam tangan dan pakaian luar seperti jaket atau 

yang lainnya. 

 Sesuaikan jarum penujuk timbangan hingga sejajar dengan angka 

nol kilogram (0 kg). 

 Naik ke atas timbangan dan berdiri teppat di tengah-tengah alas 

timbangan dengan pandangan lurus ke depan. 
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 Catat hasil yang ditunjukan oleh jarum penunjuk timbangan dalam 

satuan kilogram (kg). 

 

c. Rentang tangan 

Rentang tangan adalah jarak horizontal dari ujung jari tengah 

lengan satu ke lengan lainnya pada saat kedua lengan ekstensi sejajar 

dengan bahu. Pengukuran dapat dilakukan menggunakan penggaris 

panjang yang terkalibrasi / Campbell Caliper atau stadiometer 

Prosedur pengukuran:  

 Testi harus duduk tegak, pandangan lurus ke depan, dan kedua lutut 

ke arah depan dan ditekuk apabila menggunakan kursi 

antropometer.  

 Gunakan meteran / alat campbell caliper untuk mengukur rentang 

tangan. 

 Pasang alat campbell caliper dari ujung jari tengah lengan satu ke 

jari tengah lengan lainnya.  

 Pastikan meteran dalam posisi lurus. 

 Catat hasil pengukuran dimensi ke dalam form. 

 Hasil pengukuran dicatat dengan satuan centimeter (cm). 



 

Ga
mbar 
2.3 

Camp
bell 

Caliper / meteran ukur rentang tangan 
Sumber: Dokumentasi Penelitian 

 

d. Tinggi Duduk 

Tinggi duduk adalah jarak vertikal dari alas duduk ke bagian paling 

atas kepala. Tujuannya untuk mengukur panjang badan bagian atas yang 

meliputi panjang togok, leher, sampai panjang kepala.  Alat pengukur 

tinggi duduk adalah kursi antropometer atau Sliding Caliper. 
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Gambar 2.4. Alat Untuk Mengukur Tinggi Duduk 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Prosedur pengukuran:  

 Testi harus duduk tegak, pandangan lurus ke depan, dan kedua lutut 

ke arah depan dan ditekuk apabila menggunakan kursi 

antropometer, sedangkan kedua tangan diletakan di atas kedua 

paha sejajar dengan permukaan lantai.  

 Pantat dan kedua bahu bersandar ke arah pengukur tinggi duduk 

yang ditempatkan secara vertikal pada garis tengah dibelakang testi. 

 Ukur jarak vertikal dari alas duduk sampai ujung atas kepala. 

 Catat hasil angka yang ditujukan oleh meteran dengan satuan 

centimeter (cm). 

e. Lebar Bahu 



Bahu terletak di antara punggung dan leher dan berada di bagian 

belakang (dorsal).10 Lebar bahu ialah jarak horisontal antara kedua lengan 

atas. Untuk mengukur lebar bahu menggunakan campbell caliper 20, alat 

ini berguna untuk mengukur lebar atau tebal batang tubuh (torso breadths) 

seperti acromial, dada melintang (transverse chest), biiliocristal dan 

sebagainya. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G

a
mbar 2.5. Campbell Caliper / meteran ukur lebar bahu 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 

Prosedur pengukuran 

 Atlet dalam posisi duduk  

 Gunakan meteran / alat campbell caliper 20 untuk mengukur lebar 

bahu bagian atas. 

 Pasang alat campbell caliper 20 dari bahu atas kanan ke bagian 

bahu atas kiri. 

 Catat hasil pengukuran dimensi ke dalam form. 

 Hasil pengukuran dicatat dengan satuan centimeter (cm). 

                                                             
10 https://id.wikipedia.org/wiki/bahu diakses tanggal 31 agustus 2017 pukul 11.00 WIB. 

https://id.wikipedia.org/wiki/bahu
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3. Kekuatan Otot Lengan 

Kekuatan merupakan salah satu unsur penting untuk mencapai 

kualitas prestasi olahraga maksimal. Selain itu kekuatan juga berguna 

untuk mempermudah mempelajari teknik dan mencegah terjadinya cedera 

dalam olahraga. Kekuatan adalah unsur penting dalam tubuh manusia. 

Menurut Nurhasan, kekuatan adalah kemampuan sekelompok otot dalam 

menahan beban secara maksimal.11 Sedangkan Bompa mengemukakan 

kekuatan sebagai kemampuan otot dan syaraf untuk mengatasi beban 

internal dan eksternal. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan adalah 

komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik 

seseorang secara keseluruhan serta kemampuan untuk memberikan 

tenaga terhadap tekanan.  

Menurut Rusli Lutan,dkk. Kekuatan dirinci menjadi tiga bagian, 
yaitu: Kekuatan maksimum, kekuatan elastis dan daya tahan kekuatan.  

1. Kekuatan maksimum merupakan gaya atau tenaga terbesar 
yang dihasilkan oleh otot yang berkontraksi dengan tidak 
menentukan berapa cepat suatu gerakan dilakukan atau 
berapa lama gerakan itu dapat diteruskan. 

2. Kekuatan elastis  adalah  tipe  kekuatan  yang  sangat     
diperlukan dimana    otot    dapat    bergerak    cepat    
terhadap suatu tahanan. Kombinasi dari kecepatan kontraksi 
dan kecepatan gerak disebut power. 

3. Daya tahan kekuatan adalah kemampuan otot otot untuk terus 
menerus menggunakan daya dalam menghadapi 
meningkatnya kelelehan. Daya tahan kekuatan adalah 
kombinasi antara kekuatan dan lamanya gerakan.12 

                                                             
11

Nurhasan. Aktivitas Kebugaran. Jakarta: Direktorat Pembinaan Luar Biasa. 2005, h.3. 

12
 Rusli Lutan, et.al.,. Belajar Keterampilan Motorik, Pengantar Teori dan Praktek. 

Jakarta: Depdikbud Dirjen Proyek Pengembangan LPTK. 2000. h.66.  



Kemampuan untuk melakukan tahanan atau resistan atau beban 

fisik baik dari luar maupun badannya sendiri disebut kekuatan. Kekuatan 

suatu otot berdasar pada dua faktor utama yaitu, pertama dipengaruhi 

oleh unsur-unsur strukturil otot itu, khususnya volume. Kekuatan otot 

meningkat sesuai meningkatnya volume. Kedua kekuatan otot ditentukan 

oleh kualitas kontrol tak sengaja kepada otot atau kelompok otot yang 

bersangkutan.  

Kekuatan dikelelompokan menjadi beberapa jenis, menurut Djoko 
Pekik Irianto antara lain: 

1. Kekuatan umum (general strength) : kekuatan yang 
berhubungan dengan sistem otot secara keseluruhan. 

2. Kekuatan khusus (specific strength) : kekuatan otot tertentu 
yang diperlukan pada gerakan utama suatu cabang olahraga. 

3. Kekuatan Eksplosif (Eksplosive strength / power) :  
kemampuan otot atau sekolompok otot untuk mengatasi 
tahanan dengan gerakan yang cepat, misalnya melompat, 
melempar, memukul. 

4. Kekuatan Daya Tahan (strength endurance) : kemampuan otot 
untuk mengatasi tahanan dalam jangka waktu yang lama. 

5. Kekuatan maksimum (maximum strength) : kemampuan otot 
berkontraksi secara maksimal untuk melawan serta 
memindahkan beban maksimal atau dengan definisi lain 
tenaga terbesar yang diihasilkan otot untuk berkontraksi. 

6. Kekuatan absolut (absolute strength) : kemampuan seseorang  
untuk mengeluarkan kekuatan secara maksimum tanpa 
memperhatikan berat badannya. 

7. Kekuatan relatif (relatif strength) : perbandingan beban yang 
mampu diangkat dengan berat badan.13 

Hampir setiap aktifitas teknik dalam cabang olahraga panahan 

membutuhkan kekuatan, khususnya kekuatan otot lengan. Kekuatan otot 

lengan adalah mengerahkan tenaga secara maksimal untuk melakukan 

kontraksi atau gerakan. Kekuatan memegang peranan yang signifikan dan 
                                                             

13
 Djoko Pekik Irianto. Bugar dan Sehat dengan Berolahraga. Yogyakarta: Andi 

Yogyakarta. 2002, hh. 66-67. 
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merupakan basis dari semua komponen kondisi fisik yang menunjang 

dalam keberhasilan memanah, dengan kekuatan seorang pemanah akan 

mampu menarik serta meregangkan busur yang lebih besar tarikannya 

sehingga dengan demikian dapat membuat anak panah melaju lebih 

cepat. Dengan memiliki kekuatan otot lengan yang baik, maka seorang 

atlet dapat melakukan kegiatannya dengan baik tanpa mengalami 

kelelahan yang berarti. Alat untuk mengukur kekuatan otot lengan yaitu, 

menggunakan pull and push dynamometer . 

 

Gambar 2.6. Alat pull and push dynamometer 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Prosedur pengukuran 

 Peserta tes berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu dan 

pandangan lurus kedepan.  

 Tangan memegang pull and push dynamometer dengan kedua 

tangan di depan dada.  

 Posisi lengan dan tangan lurus dengan bahu.  

 Untuk mengukur pull, tarik alat tersebut sekuat tenaga.  

 Untuk mengukur push dorong alat tersebut sekuat tenaga. 



 

4. Atlet Panahan PPLM DKI Jakarta 

Dalam kehidupan sehari – hari sering terdengar kata atlet sebagai 

sebutan seseorang, sebutan ini biasanya dikaitkan dengan bidang 

olahraga. Menurut sumber lain, Atlet adalah orang yang ikut serta dalam 

suatu kompetisi olahraga kompetitif. Atlet adalah orang yang selalu 

dihadapkan kepada permasalahan, baik permasalahan mengejar prestasi, 

tekanan-tekanan dari lawan dan penonton, kemungkinan mengalami 

kegagalan dan sebagainya.14 Dalam kegiatan olahraga seorang atlet akan 

dihadapkan dengan suatu prestasi yang harus dicapai. Atlet dalam 

cabang olahraga panahan dapat digambarkan sebagai seseorang yang 

menggunakan busur dan anak panah untuk memanah baik dalam suatu 

latihan ataupun pertandingan panahan.  

Pembinaan terhadap prestasi olahraga dengan berbagai cara 

telah dilakukan. Prestasi yang tinggi hanya dapat dicapai melalui usaha 

dan kerja keras dalam mengembangkan potensi yang memiliki proses 

latihan yang terprogram dan terencana dengan melibatkan penerapan 

IPTEK, yang dapat mempercepat laju peningkatan prestasi olahraga. 

Salah satu upaya pemerintah indonesia dalam upaya pembinaan prestasi 

olahraga adalah dengan mendirikan pusat-pusat pembinaan olahraga, 

seperti Pusat Pembinaan Latihan Mahasiswa (PPLM) yang saat ini telah 

                                                             
14

Sudibyo Setyobroto. Op.cit., h.27. 
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ada di berbagai provinsi di Indonesia. Pusat Pembinaan dan Latihan 

Olahraga Mahasiswa (PPLM) merupakan wadah pembinaan prestasi 

olahraga di perguruan tinggi dengan berbasis pada sumber daya yang 

ada sepert mahasiswa, ilmuwan, pelatih dan berbagai dukungan seperti 

IPTEK, laboratorium,prasarana dan sarana.15  

Atlet mahasiswa memiliki tugas dan kewajiban yang tidak ringan. 

Sebagai atlet mereka harus berlatih agar tampil maksimal dalam 

menjalani pertandingan yang dilakukannya. Sebagai mahasiswa mereka 

harus dapat menampilkan prestasi akademis yang mamadai demi karir 

masa depannya. Akan tetapi atlet – atlet yang berada pada Pusat 

Pembinaan Latihan Mahasiswa (PPLM) akan diseleksi tiap tahun guna 

penyaringan atlet – atlet yang ada di PPLM DKI Jakarta.  

Penyaringan bertujuan untuk melihat kemampuan atlet-atlet 

apakah masih bisa dipertahankan atau dikeluarkan dari Pusat Pembinaan 

Latihan Mahasiswa DKI Jakarta. Penyeleksian ini dilakukan untuk 

penyaringan atlet-atlet mahasiswa yang berpotensi baik agar dapat 

berprestasi lebih pada pertandingan Nasional dan Internasional. 

 Berikut ini adalah gambar busur dan anak panah beserta 

komponen-komponennya pada divisi yang dipertandingkan di kejuaraan 

nasional atau internasional yaitu: (1) Standart Bow, (2) Recurve, (3) 

Compound. 

                                                             
15

KEMENPORA. Panduan Program Latihan Tahunan Pusat Pendidikan dan Latihan 

Olahraga Pelajar (PPLP) dan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Mahasiswa 

(PPLM). Asisten Deputi Sentra Keolahragaan. 2011, h.1 



 

 

 

Recurve Bow dan Standart Bow 

 
 

Gambar 2.7. Keterangan Busur dan Anak Panah Recurve dan Standart Bow 
Sumber: Achmad Damiri. Teknik Dasar dan Peralatan Memanah. Bandung: FPOK IKIP 

Bandung. 1990, h.5 

  Gambar di atas menjelaskan komponen-komponen yang 

terdapat pada busur dan anak panah pada divisi Recurve dan Standart 

Bow, namun yang membedakan kedua jenis busur tersebut adalah 

material yang digunakan.  

1. Busur Standart Bow 
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  Busur Standart Bow memiliki unsur kayu dan fiber, serta 

anak panah yang terbuat dari bahan aluminium. Jarak yang 

dipertandingkan untuk pria dan wanita adalah 50m, 40m, dan 30m. Jarak 

40m digunakan sebagai jarak dalam babak aduan beregu dan aduan 

perorangan baik pemanah putra ataupun putri.  

2. Recurve 

  Busur recurve terbuat dari bahan metal, dan carbon fiber 

pada anak panah.Jarak yang dipertandingkan untuk pria adalah 90m, 

70m, 50m dan 30m dan untuk wanita, 70m, 60m, 50m, dan 30m. Jarak 

70m digunakan pada babak aduan beregu dan aduan perorangan baik 

pada pemanah pria atau wanita. 

3. Compound  

Busur Compound memiliki bentuk yang berbeda dari busur 

Standart Bow dan Recurve, akan tetapi busur Compound memiliki 

kesamaan dengan busur dan anak panah Recurve dalam hal materialnya. 

Jarak yang dipertandingkan untuk pria adalah 90m, 70m, 50m, dan 30m, 

sedangkan jarak untuk wanita adalah 70m, 60m, 50m, dan 30m. Jarak 

50m digunakan dalam babak aduan beregu dan aduan perorangan. 

 Terkadang olahraga panahan terlihat mudah namun tidak semudah 

yang dibayangkan. Atlet dituntut untuk dapat meningkatkan keterampilan 

memanahnya secara consistence guna mencapai peningkatan skor yang 

telah ditentukan oleh pelatih dan tiap individu memiliki limited (score yang 

ditetapkan) yang berbeda. Keterampilan memanah meliputi 9 teknik dasar 



yaitu: (1) Stance, (2) Nocking, (3) Set-up, (4) Drawing, (5) Anchoring, (6) 

Tighten, (7) Aiming, (8) Release, (9) After-hold (follow through).16 

Stance 

 

Gambar 2.8. Stance 
Sumber:  Achmad Damiri. Teknik Dasar dan Peralatan Memanah. Bandung: FPOK IKIP 

Bandung. 1990, h.14 

 

 Stance adalah sikap atau posisi kaki pada lantai atau tanah 

berjarak selebar bahu dengan posisi tubuh tegak, titik berat badan 

bertumpu pada kedua kaki secara seimbang. Stance dibagi menjadi 4 

yaitu: (a) Square stance (berdiri sejajar), (b) Open stance (berdiri terbuka), 

(c) Close stance (berdiri tertutup), (d) Oblique stance (berdiri 

menyerong).17  

a. Square stance                                                           

 
 
 
 

 

Gambar 2.9. Square Stance 

                                                             
16

 Achmad Damiri.  Teknik Dasar dan Peralatan Memanah. Bandung: FPOK IKIP 

Bandung. 1990, h.13  

17
 Ibid h.15 
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Sumber: Achmad Damiri. Teknik Dasar dan Peralatan Memanah. Bandung: FPOK IKIP 
Bandung. 1990, h.15 

Square stance adalah sikap berdiri seorang pemanah dengan 

posisi kaki pada lantai sejajar, letak kedua kaki lurus dengan sasaran 

dengan jarak antara kaki selebar bahu. Umumnya sikap ini dilakukan 

pemanah ketika mereka pertama kali belajar memanah. 

b. Open stance 

                                                                       

 

 

 

Gambar 2.10. Open Stance 
Sumber: Achmad Damiri. Teknik Dasar dan Peralatan Memanah. Bandung: FPOK IKIP 

Bandung. 1990, h.15 
 

 Open stance adalah sikap berdiri terbuka adalah salah satu sikap 

berdiri yang lebih stabil, posisi kaki yang dominan (kaki yang di depan) 

sedikit mengarah ke target dan berada lebih di depan dari kaki yang non-

dominan (kaki yang di belakang). Posisi tubuh sedikit mendekat pada 

sasaran. 

c. Close stance 

                                                                     

 
 
 

 

  



 

 

Gambar 2.11. Close Stance 
Sumber: Achmad Damiri. Teknik Dasar dan Peralatan Memanah. Bandung: FPOK IKIP 

Bandung. 1990, h.15 

Close stance adalah sikap berdiri tertutup, ketika kaki non-dominan 

(kaki yang di belakang) ditempatkan lebih di depan dari posisi kaki 

dominan (kaki yang di depan), posisi tubuh sedikit menjauh dari sasaran. 

d. Oblique stance 

 

                                                                            

 
 

Gambar 2.12. Oblique Stance 
Sumber: Achmad Damiri. Teknik Dasar dan Peralatan Memanah. Bandung: FPOK IKIP 

Bandung. 1990, h.15 

  

Oblique stance adalah sikap atau posisi kaki pada lantai menyerong.  

Sikap ini merupakan sikap yang paling sulit untuk dilakukan sempurna 

oleh pemanah. Sikap ini memiliki keseimbangan yang paling baik. Posisi 

kaki dominan (kaki yang di depan) ditempatkan kurang lebih satu kaki di 

depan kaki non-dominan (kaki yang di belakang). 

Keterangan gambar: 

          = Garis tembak 

          = Arah menembak 

          = Sasaran atau target 
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          = Arah goyangan tubuh ke depan dan ke belakang.18 

 

2 Nocking   

 

Gambar 2.13. Nocking 
Sumber: : Achmad Damiri. Teknik Dasar dan Peralatan Memanah. Bandung: FPOK IKIP 

Bandung. 1990, h.16 

 

 Nocking adalah gerakan menempatkan atau memasukan ekor 

panah ke tempat anak panah (nocking point) pada tali dan sandaran 

panah (arrow rest). 

3 Set-up 

 

                                                             
18

 Ibid., h.15 



Gambar 2.14. Set-up 
Sumber:  Achmad Damiri. Teknik Dasar dan Peralatan Memanah. Bandung: FPOK IKIP 

Bandung. 1990, h.18 

 Set-up merupakan gerak tarikan awal yaitu gerakan mengangkat 

lengan penahan busur setinggi bahu dan tangan penarik tali siap untuk 

menarik tali 

4 Drawing  

     

Gambar 2.15. Drawing 
Sumber: Achmad Damiri. Teknik Dasar dan Peralatan Memanah. Bandung: FPOK IKIP 

Bandung. 1990, h.22 
 

 

Drawing adalah gerakan menarik tali busur sampai menyentuh 

bagian dagu, bibir, atau hidung. Kemudian dilanjutkan dengan 

menempatkan tangan penarik tali di dagu. 

5 Anchoring  

            

http://3.bp.blogspot.com/_muCV8zC_5EA/RvX-aFkDaiI/AAAAAAAABOE/3ye-HhOMKbc/s1600-h/fig%C3%83%C2%BCr+3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_muCV8zC_5EA/RvX_h1kDamI/AAAAAAAABOk/WXaD0QLtQfk/s1600-h/fig%C3%83%C2%BCr+6.jpg


33 
 

33 
 

 
Gambar 2.16. Anchoring 

Sumber: Achmad Damiri. Teknik Dasar dan Peralatan Memanah. Bandung: FPOK IKIP 
Bandung. 1990, h.23 

Anchoring adalah gerakan menjangkarkan tangan penarik pada 

bagian dagu atau rahang yang dilakukan secara konsisten pada setiap 

penembakan. Posisi jari tetap berada pada ruas-ruas jari pertama. 

6 Tighten  

 

Gambar 2.17. Tighten 
Sumber:  Achmad Damiri. Teknik Dasar dan Peralatan Memanah. Bandung: FPOK IKIP 

Bandung. 1990, h.25 

 Tighten adalah keadaan menahan sikap memanah untuk beberapa 

saat setelah anchoring dan sebelum melepas panah. Pada saat ini otot-

otot lengan penahan busur dan lengan penarik tali berkontraksi sehingga 

sikap memanah tidak berubah 

7 Aiming  



  

Gambar 2.18. Aiming 
Sumber: Achmad Damiri. Teknik Dasar dan Peralatan Memana., Bandung: FPOK IKIP 

Bandung. 1990, h.28 
 

Aiming adalah gerakan mengarahkan atau menempatkan titik alat 

pembidik (visir) pada titik sasaran. Sikap memanah harus tetap 

dipertahankan. 

8 Release  

  

Gambar 2.19. Release 
Sumber: Achmad Damiri. Teknik Dasar dan Peralatan Memanah. Bandung: FPOK IKIP 

Bandung. 1990, h.28 

Release adalah gerakan melepaskan tali busur secara halus 

dengan merilekskan jari-jari penarik tali, setelah tali busur dilepas, maka 

anak panah akan terlontar ke depan. Gerakan Release harus dilakukan 



35 
 

35 
 

selalu sama pada tiap penembakan karena akan mempengaruhi 

terbangnya anak panah. 

9 After-hold (follow-through)  

 

Gambar 2.20. After-hold (follow-through) 
Sumber: Achmad Damiri. Teknik Dasar dan Peralatan Memanah. Bandung: FPOK IKIP 

Bandung. 1990, h.30 

 

After-hold atau Follow Through adalah menahan sesaat (beberapa 

detik) setelah anak panah meninggalkan busur, bertujuan untuk 

memudahkan pengontrolan gerak memanah yang dilakukan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan panahan adalah 

olahraga siklis dalam bentuk close skill (keterampilan tertutup). 

Keterampilan dengan stimuli-stimulinya yang tetap sama (sudah pasti) 

serta memerlukan kemantapan respon gerakannya (consistency). Untuk 

mendapatkan suatu gerakan yang konsisten atlet melakukan gerakan 

yang benar dan sesuai secara berulang-ulang sesuai intruksi pelatih. 

Namun untuk mendapatkan hasil yang optimal, tiap individu atlet sudah 

seharusnya menggunakan peralatan yang sesuai dengannya. Pengukuran 



antropometri dan kekuatan otot lengan dapat membantu pelatih 

menentukan spesifikasi alat yang cocok pada tiap atletnya. 

B. Kerangka Berpikir 

Atlet panahan adalah orang yang dituntut harus melakukan 

penampilan terbaiknya disetiap latihan dan pertandingan dengan 

keterampilan gerak memanah yang consistance. Prestasi yang diraih 

menjadi suatu bukti dan tolak ukur apakah program latihan yang 

dijalankan selama ini berjalan dengan baik atau diluar harapan. 

Keberadaan PPLM merupakan sebuah unjuk kerja prestasi 

olahraga yang diharapkan mampu didukung oleh pendekatan dan aplikasi 

ilmiah yang memadai. PPLM dengan atlet mahasiswanya sudah 

selayaknya berada pada usia emas dimana atlet pada usia mahasiswa 

harus mampu menunjukan prestasi optimal di setiap kompetisi yang 

diikuti.  

Olahraga panahan juga merupakan salah satu cabang olahraga 

yang menuntut atletnya untuk memiliki kemampuan konsentrasi lebih 

dibandingkan dengan cabang olahraga lainnya. Dalam cabang olahraga 

ini, seorang atlet harus mampu mengalahkan dirinya sendiri untuk 

mencapai prestasi yang optimal. Olahraga panahan adalah salah satu 

cabang olahraga individu yang menuntut seseorang memahami serta 

menguasai karakteristik teknik-teknik dasar panahan dan alat-alat yang 

digunakannya. 
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Untuk dapat berprestasi dalam cabang olahraga konsentrasi ini, 

atlet dipersyaratkan memiliki beberapa modal dasar, antara lain 

antropometri, kemampuan fisik, taktik, serta mental yang baik. Cabang 

olahraga inipun, dipengaruhi oleh pendukung lain yaitu terkait dengan 

peralatan yang digunakan karena dalam olahraga panahan busur dan 

anak panah yang sesuai akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya 

prestasi yang akan dicapai oleh seorang pemanah.  

Faktor penampilan fisik memberikan pengaruh terhadap performa 

dari setiap pemanah atau dari pemilihan busur dan anak panah yang 

digunakan, seperti halnya atlet panahan yang memiliki panjang lengan 

yang lebih panjang maka akan memiliki tarikan yang lebih panjang dan 

lecutan busur yang lebih cepat dibandingkan dengan atlet panahan yang 

memiliki lengan yang pendek. Dengan kata lain, faktor pembawaan fisik 

seorang atlet akan mempengaruhi penampilan atlet tersebut dalam 

pertandingan yang dilakukannya.  

Oleh sebab itu, pentingnya tes dan pengukuran mengenai 

antropometri dan kekuatan otot lengan atlet panahan Pusat Pembinaan 

Latihan Mahasiswa DKI Jakarta. 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Profil Antropometri dan 

Kekuatan Otot Lengan Atlet Panahan Pusat Pembinaan Latihan 

Mahasiswa (PPLM) DKI Jakarta”. Tes Antropometri meliputi: Tinggi badan, 

berat badan, rentang tangan, tinggi duduk dan lebar bahu. Dan tes 

kekuatan otot lengan meliputi tes Pull dan Push.   

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Somatokinetika 

Fakultas  Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Jakarta, Jl. Pemuda 

no. 10 Rawamangun, Jakarta Timur. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 16 Agustus 

2017. 

C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan teknik survey dengan menggunakan tes dan 

pengukuran yaitu melakukan pengukuran terhadap kondisi antropometri 

dan kekuatan otot lengan atlet panahan pusat pembinaan latihan 

mahasiswa (PPLM) DKI Jakarta. 
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D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah atlet 

panahan Pusat Pembinaan Latihan Mahasiswa (PPLM) DKI 

Jakarta tahun 2017 sebanyak 10 orang yang terdiri dari 4 orang 

laki-laki dan 6 orang perempuan. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik total sampling yaitu teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. 

Jadi, sampel yang akan diteliti ialah seluruh atlet panahan Pusat 

Pembinaan Latihan Mahasiswa (PPLM) DKI Jakarta tahun 2017 

sejumlah 10 atlet. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Alat tulis untuk mencatat data (pulpen dan kertas). 

2. Tes tinggi badan (Stadiometer). 

3. Tes berat badan (timbangan). 

4. Tes tinggi duduk (kursi antropometer). 

5. Tes rentang tangan (meteran baja atau antropometer). 

6. Tes lebar bahu (meteran baja atau antropometer). 

7. Tes kekuatan otot lengan (pull and push dynamometer).  



F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan 

menggunakan tes dan pengukuran.  

1. Hasil tes tinggi badan diambil setelah sampel melakukan tes 

tinggi badan dengan  menggunakan stadiometer.  

2. Hasil tes berat badan diambil setelah sampel melakukan tes 

pengukuran berat badan dengan menggunakan timbangan. 

3. Hasil tes tinggi duduk diambil setelah sampel melakukan tes 

pengukuran tinggi duduk dengan menggunakan kursi 

antropometer.  

5. Hasil tes rentang tangan diambil setelah sampel  melakukan tes  

pengukuran rentang tangan dengan menggunakan meteran.  

6. Hasil tes lebar bahu diambil setelah sampel melakukan tes 

pengukuran lebar bahu dengan menggunakan meteran. 

7.  Hasil tes kekuatan otot lengan diambil setelah sampel 

melakukan tes pengukuran kekuatan otot lengan menggunakan 

grip hand dynamometer untuk lengan kanan dan kiri. 

G. Teknik Pengolahan Data 

Teknik yang akan digunakan untuk mengolah data pada penelitian 

ini adalah teknik statistik deskripsi yaitu menjumlahkan dari setiap hasil tes 

yang digunakan dan akan diberikan kesimpulan untuk mengetahui hasil 

tes yang dilakukan dan akan diberikan kesimpulan untuk mengetahui hasil 

dari tiap item-item tes. 
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Rumus – rumus yang berlaku adalah :  

1. Menentukan nilai tertinggi/nilai max dari tiap item tes. 

2. Menentukan nilai terendah/nilai min dari tiap item tes. 

3. Menentukan rentang/range dari selisih antara nilai tertinggi 

dan terendah. 

4. Rata-rata nilai keseluruhan tiap tes. 

   
  

 
 

5. Median yaitu data nilai yang paling tengah setelah disusun 

menurut nilainya.  

6. Modus yaitu data yang sering muncul diantara nilai data-data 

tersebut. 

7. Simpangan baku (standar deviasi) yaitu nilai keseluruhan tiap 

tes yang muncul pada hasil penelitian. 

    
        

      
 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

Setelah pengambilan data dilakukan, kemudian pengolahan data 

tersebut dihitung berdasarkan teknik statistik. Data mentah diperoleh dari 

sampel yang disusun dan diolah untuk kemudian disajikan deskripsi 

datanya untuk memudahkan dalam membaca dan menganalisisnya. 

Pengolahan data berfungsi untuk mengetahui nilai tertinggi, nilai 

terendah, rata-rata, median, modus, range dan standar deviasi pada 

masing – masing variabel yaitu: Tinggi Badan, Berat Badan, Rentang 

Tangan, Tinggi Duduk, Lebar Bahu dan Kekuatan Otot Lengan. Berikut 

data lengkapnya:  

Tabel 4.1. Tabel Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Variabel 

Nilai 

Tin

ggi 

Badan 

Bera

t Badan 

Rent

ang 

Tangan 

Tin

ggi 

Duduk 

Le

bar 

Bahu 

Kekua

tan Otot 

Lengan 

Nilai 

Terendah 

145

,8 
47,5 151 

78,

4 

30

,8 
16 

Nilai 

Tertinggi 

175

,8 
71 

179,

5 
92 

39

,5 
41 
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Rata-

rata 

162

,2 
58,3 

166,

9 

85,

1 

35

,1 
25,5 

Median 
162

,3 
53,5 

167,

7 
84 35 25,5 

Modus 163 51,5 168 83 35 25,5 

Range 30 23,5 28,5 
13,

6 

8,

7 
25 

Standar 

deviasi 
8,8 9,2 9,8 4,5 

2,

5 
8,4 





1 
 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan hasil nilai terendah, nilai 

tertinggi, rata-rata, median, modus, range dan standar deviasi dari tinggi 

badan, berat badan, rentang tangan, tinggi duduk, lebar bahu dan 

kekuatan otot lengan atlet Panahan Pusat Pembinaan Latihan Mahasiswa 

(PPLM) DKI Jakarta.  

Nilai terendah tinggi badan adalah 145,8.  Nilai tertinggi sebesar 

175,8.  Nilai rata-rata sebesar 162,2. Median sebesar 162,3. Modus 

sebesar 163. Range sebesar 30, dan standar deviasisebesar 8,8. Nilai 

terendah berat badan adalah 47,5. Nilai tertinggi sebesar 71. Nilai rata-

ratasebesar 58,3. Mediansebesar 53,5. Modus sebesar 51,5. Range 

sebesar 23,5 dan standar deviasi sebesar 9,2. Nilai terendah rentang 

tangan adalah 151.Nilai tertinggi sebesar 179,5. Nilai rata-rata sebesar 

166,9. Median sebesar 167,7. Modussebesar 168. Range sebesar 28,5 

dan standar deviasisebesar 9,8. Nilai terendah tinggi duduk adalah 78,4. 

Nilai tertinggi sebesar 92. Nilai rata-rata 85,1. Median sebesar 84. Modus 

sebesar 83. Range sebesar 13,6 dan standar deviasi sebesar 4,5. Nilai 

terendah lebar bahu adalah 30,8. Nilai tertinggi sebesar 39,5. Nilai rata-

rata sebesar 35,1. Median sebesar 35. Modus sebesar 35. Range sebesar 

8,7 dan standar deviasi sebesar 2,5. Nilai terendah kekuatan otot lengan 

adalah 16. Nilai tertinggi sebesar 41. Nilai rata-rata sebesar 25,5. Median 

sebesar 25,5. Modus sebesar 25,5. Range sebesar 25 dan standar 

deviasi sebesar 8,4.  



B. Analisis Hasil Penelitian 

Berikut pembahasan lebih rinci mengenai profil antropometri dan 

kekuatan otot lengan atlet panahan PPLM DKI Jakarta; 

1. Tinggi badan untuk keseluruhan atlet panahan PPLM DKI Jakarta 

yang tertinggi yaitu 175,8 cm dan terendah 145,8 cm dengan rata-rata 

162,2 cm, median 162,3 cm,  modus 163 cm, range tinggi badan 30 

cm. 

Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Tinggi Badan Atlet Panahan PPLM 

DKI Jakarta 

N

o 

Kelas 

Interval 

Nilai 

Tengah 

Frekuen

si absolut 

Frekuensi 

relatif  

1 
145,8 – 

153,3 
149,5 2 20 % 

2 
153,4 – 

160,8 
157,1 2 20 % 

3 
160,9 – 

168,3 
164,6 3 30 % 

4 
168,4 – 

175,8 
172,1 3 30 % 

 Jumlah  10 100 % 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi tertinggi 

pada tinggi badan yaitu 3 terletak pada kelas interval ke 3 dan ke 4 

dengan frekuensi relatif sebesar 30% dan frekuensi kelas terendah 

terletak pada kelas 1 dan 2 dengan frekuensi relatif sebesar 20%. Berikut 

adalah grafik histogram tinggi badan atlet panahan PPLM DKI Jakarta : 
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Gambar 4.1. Grafik histogram tinggi badan atlet panahan PPLM DKI Jakarta 

Untuk mempermudah penafsiran data tinggi badan dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.2. Diagram pie tinggi badan atlet panahan PPLM DKI Jakarta 

 

2. Berat Badan untuk keseluruhan atlet panahan PPLM DKI Jakarta yang 

tertinggi yaitu 71 kg dan terendah 47,5 kg dengan rata-rata 58,3 kg, 

median 53,5 kg,  modus 51,5 kg, range berat badan 23,5 kg. 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

149,5 157,1 164,6 172,1 

Nilai Tengah 

20% 

20% 

30% 

30% 
149,5 

157,1 

164,6 

172,1 



 

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Berat Badan Atlet Panahan PPLM 

DKI Jakarta 

N

o 
Kelas Interval Nilai Tengah 

Frekuensi 

absolut 

Frekuen

si relatif 

1 47,5 – 53,3 50,4 5 50 % 

2 53,4 – 59,1 56,2 1 10 % 

3 59,2 – 64,9 62,1 0 0 % 

4 65 – 71 68 4 40 % 

 Jumlah  10 100 % 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi tertinggi 

pada berat badan yaitu 5 terletak pada kelas interval ke 1 dengan 

frekuensi relatif sebesar 50% dan frekuensi kelas terendah terletak pada 

kelas 3 dengan frekuensi relatif sebesar 0%. Berikut adalah grafik 

histogram berat badan atlet panahan PPLM DKI Jakarta : 

 

Gambar 4.3. Grafik histogram berat badan atlet panahan PPLM DKI Jakarta  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

50,4 56,2 62,1 68 

Nilai Tengah 
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Untuk mempermudah penafsiran data berat badan dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.4. Diagram pie berat badan atlet panahan PPLM DKI Jakarta 

3. Rentang tangan untuk keseluruhan atlet panahan PPLM DKI Jakarta 

yang tertinggi yaitu 179,5 cm dan terendah 151 cm dengan rata-rata 

166,9 cm, median 167,7 cm,  modus 168 cm, range rentang tangan 

28,5 cm. 

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Rentang Tangan Atlet Panahan 

PPLM DKI Jakarta 

N

o 
Kelas Interval Nilai Tengah 

Frekuensi 

absolut 

Frekuen

si relatif 

1 151 – 158,1 154,5 2 20 % 

2 158,2 – 165,2 161,7 1 10 % 

3 165,3 – 172,3 168,8 4 40 % 

50% 

10% 
0% 

40% 
50,4 

56,2 

62,1 

68 



4 172,4 – 179,5 175,9 3 30 % 

 Jumlah  10 100 % 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi tertinggi 

pada rentang tangan yaitu 4 terletak pada kelas interval ke 3 dengan 

frekuensi relatif sebesar 40% dan frekuensi kelas terendah terletak pada 

kelas 2 dengan frekuensi relatif sebesar 20%. Berikut adalah grafik 

histogram rentang tangan atlet panahan PPLM DKI Jakarta : 

 

Gambar 4.5. Grafik histogram rentang tangan atlet panahan PPLM DKI Jakarta 

Untuk mempermudah penafsiran data rentang tangan dapat dilihat 

pada gambar berikut : 
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Gambar 4.6. Diagram pie rentang tangan atlet panahan PPLM DKI Jakarta 

 

4. Tinggi duduk untuk keseluruhan atlet panahan PPLM DKI Jakarta 

yang tertinggi yaitu 92 cm dan terendah 78,4 cm dengan rata-rata 85,1 

cm, median 84 cm,  modus 83 cm, range tinggi duduk 13,6 cm. 

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Tinggi Duduk Atlet Panahan PPLM 

DKI Jakarta 

N

o 
Kelas Interval Nilai Tengah 

Frekuensi 

absolut 

Frekuen

si relatif 

1 78,4 – 81,8 80,1 2 20 % 

2 81,9 – 85,2 83,5 4 40 % 

3 85,3 – 88,6 86,9 2 20 % 

4 88,7 – 92 90,2 2 20 % 

 Jumlah  10 100 % 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi tertinggi 

pada rentang tangan yaitu 4 terletak pada kelas interval ke 2 dengan 

frekuensi relatif sebesar 40% dan frekuensi kelas terendah terletak pada 

20% 

10% 

40% 

30% 154,5 

161,7 

168,8 

175,9 



kelas 1,3 dan 4 dengan frekuensi relatif sebesar 20%. Berikut adalah 

grafik histogram tinggi duduk atlet panahan PPLM DKI Jakarta : 

 

Gambar 4.7. Grafik histogram tinggi duduk atlet panahan PPLM DKI Jakarta 

Untuk mempermudah penafsiran data tinggi duduk dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.8. Diagram pie tinggi duduk atlet panahan PPLM DKI Jakarta 
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5. Lebar bahu untuk keseluruhan atlet panahan PPLM DKI Jakarta yang 

tertinggi yaitu 39,5 cm dan terendah 30,8 cm dengan rata-rata 35,1 

cm, median 35 cm,  modus 35 cm, range tinggi duduk 8,7 cm. 

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Lebar Bahu Atlet Panahan PPLM 

DKI 

N

o 
Kelas Interval Nilai Tengah 

Frekuensi 

absolut 

Frekuens

i relatif 

1 30,8 – 32,9 31,8 1 10 % 

2 33 – 35 34 6 60 % 

3 35,1 – 37,1 36,1 1 10 % 

4 37,2 – 39,5 38,3 2 20 % 

 Jumlah  10 100 % 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi tertinggi 

pada lebar bahu yaitu 6 terletak pada kelas interval ke 2 dengan frekuensi 

relatif sebesar 60% dan frekuensi kelas terendah terletak pada kelas 1 

dan 3 dengan frekuensi relatif sebesar 10%. Berikut adalah grafik 

histogram lebar bahu atlet panahan PPLM DKI Jakarta : 



 

Gambar 4.9. Grafik histogram lebar bahu atlet panahan PPLM DKI Jakarta 

Untuk mempermudah penafsiran data lebar bahu dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 

Gambar 4.10. Diagram pie lebar bahu atlet panahan PPLM DKI Jakarta 

 

6. Kekuatan otot lengan untuk keseluruhan atlet panahan PPLM DKI 

Jakarta yang tertinggi yaitu 41 cm dan terendah 16 cm dengan rata-
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rata 25,5 cm, median 25,5 cm,  modus 25,5 cm, range kekuatan otot 

lengan 8,4 cm. 

Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Kekuatan Otot Lengan Atlet 

Panahan PPLM DKI 

N

o 
Kelas Interval 

Nilai 

Tengah 

Frekuensi 

absolut 

Frekue

nsi relatif 

1 16 – 22,2 19,1 3 30 % 

2 22,3 – 28,4 25,3 5 50 % 

3 28,5 – 34,6 31,5 0 0 % 

4 34,7 – 41 37,8 2 20 % 

 Jumlah  10 100 % 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi tertinggi 

pada kekuatan otot lengan yaitu 5 terletak pada kelas interval ke 2 dengan 

frekuensi relatif sebesar 50% dan frekuensi kelas terendah terletak pada 

kelas ke 3 dengan frekuensi relatif sebesar 0%. Berikut adalah grafik 

histogram kekuatan otot lengan atlet panahan PPLM DKI Jakarta : 

 

Gambar 4.11. Grafik histogram kekuatan otot lengan atlet panahan PPLM DKI 

Jakarta 
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Untuk mempermudah penafsiran data kekuatan otot lengan dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.12. Diagram pie kekuatan otot lengan atlet panahan PPLM DKI Jakarta 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hasil profil 

antropometri atlet panahan pusat pembinaan latihan mahasiswa DKI 

Jakarta adalah sebagai berikut.  

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari aspek komponen fisik 

antropometri atlet putra panahan PPLM DKI Jakarta menunjukan bahwa : 

1). Tinggi Badan atlet panahan PPLM DKI Jakarta tertinggi 175,8 cm dan 

terendah 145,8 cm. 2). Berat Badan atlet panahan PPLM DKI Jakarta 

terbesar 71 kg dan terkecil 47,5 kg. 3). Rentang Tangan atlet panahan 

PPLM DKI Jakarta tertinggi 179,5 cm dan terendah 151 cm. 4) Tinggi 

Duduk atlet panahan PPLM DKI Jakarta tertinggi 92 cm dan terendah 78,4 

cm. 5). Lebar Bahu pada atlet panahan PPLM DKI Jakarta tertinggi 39,5 

cm dan terendah 30,8 cm. 6). Kekuatan Otot Lengan pada atlet panahan 

PPLM DKI Jakarta tertinggi 41 cm dan terendah 16 cm.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Perlu adanya standardisasi dalam hal antropometri (tinggi badan, 

berat badan, rentang tangan, tinggi duduk, lebar bahu) dan 



kekuatan otot lengan guna mempermudah pelatih 

mengklasifikasikan peralatan yang di pakai atlet. 

2. Perlunya peningkatan mutu dan kualitas pelatihan maupun 

pembinaan olahraga panahan guna mendapatkan hasil dalam 

memilih atlet yang berbakat agar mencapai prestasi yang 

maksimal.  

3. Perlu adanya evaluasi berkelanjutan dalam pembinaan prestasi 

olahraga pada pusat pembinaan latihan mahasiswa DKI Jakarta 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk kemajuan 

olahraga panahan baik sekarang maupun atlet-atlet yang 

dipersiapkan sebagai generasi penerus. 

5. Menerapkan pengetahuan dan teknologi keolahragaan dalam 

rangka mempertahankan dan memperbaiki prestasi olahraga 

panahan. 
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