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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Meningkatkan konstribusi olahraga sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka kegiatan olahraga yang 

dilakukan tidak hanya sekedar memasyarakatkan olahraga dan 

mengolahragakan masyarakat agar masyarakat Indonesia memiliki jiwa dan 

raga yang sehat dan segar jasmani, tetapi lebih dari itu adalah untuk 

mencapai prestasi yang maksimal dalam kerja maupun olahraga. Prestasi 

olahraga bila ditinjau dari kepentingannya memberikan dampak positif baik 

terhadap pribadi, maupun kelompok, bahkan dapat mengharumkan nama 

bangsa dan negara. 

Kondisi fisik yang baik merupakan dasar utama bagi seseorang baik 

untuk kebugaran jasmani dan, apalagi bagi atlet untuk mencapai prestasi 

setinggi-tingginya. Dari pengembangan komponen kondisi fisik sebagai yang 

telah dikemukakan, di samping itu diharapkan dalam pertumbuhan tubuh 

dapat mencapai perkembangan yang serasi. 

Seseorang dikatakan mempunyai physiological fitness adalah apabila 

ia dapat melakukan pekerjaan dengan efisien, tanpa timbul kelelahan yang 

berarti dan dapat pulih kembali (recovery) dengan cepat kalau timbul 

kelelahan sebagai akibat kegiatan tersebut. Semua kegiatan memerlukan 
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kegiatan otot, dan daya tahan otot, walaupun tidak sama untuk bermacam-

macam kegiatan. Secara singkat physiological fitness ialah kegiatan tubuh 

untuk berfungsi secara maksimal. 

Seseorang dikatakan mempunyai psychological fitness adalah apabila 

ia memiliki kestabilan emosi, jika ia melakukan suatu kegiatan bila ia 

mempunyai sifat-sifat mental yang diperlukan, misalnya kemauan yang besar 

serta memungkinkan mengatasi atau tidak menghiraukan rasa yang tidak 

menyenangkan dan sebagainya. 

Kesegaran jasmani merupakan cermin dari kemampuan fungsi 

system-sistem dalam tubuh yang dapat mewujudkan suatu peningkatan 

kualitas hidup dalam setiap aktifitas fisik. Kesegaran jasmani merupakan 

kemampuan fisik yang dapat berupa kemampuan aerobik dan anaerobic. 

Kemampuan fisik tersebut dapat dilatih melalui program latihan. 

Tujuan pembinaan kondisi fisik tergantung dari kondisi maupun 

keterampilan dari seseorang, seperti untuk pembinaan kesegaran atau 

kebugaran jasmani seseorang, meningkatkan kemampuan biomotorik yang 

dominan dibutuhkan terhadap peningkatan prestasi dari cabang olahraga 

yang digeluti. Dalam menentukan tujuan pembinaan kondisi fisik perlu 

diperhatikan dasar-dasar latihan antara lain adalah : 1) Untuk meningkatkan 

perkembangan fisik pada umumnya (multi lateral phsical development). 2) 
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Meningkatkan perkembangan fisik yang khas (specifik physical development) 

yang dituntut oleh kebutuhan olahraga tersebut. 3)Untuk menyempurnakan 

teknik dari olahraga yang dipilih atau dibina. 40 Untuk meningkatkan dan 

menyempurnakan strategi dan cara belajar teknik. Optimasi taktik dan 

strategi harus disesuaikan dengan kemampuan individu tersebut. 5) Untuk 

membentuk kepribadian dan prilaku sebagai sikap olahragawan yaitu sportif 

tahan terhadap penderitaan. 6) Untuk menjamin kesiapan tim. Dalam 

olahraga berkelompok maka kesiapan sebagai tim sangat penting. Perlu 

diciptakan keselarasan dari anggota tersebut dalam persiapan fisik, teknik 

maupun strategi. Kemanunggalan perlu dipupuk terus menerus, tim harus 

merupakan suatu unit bukan sebagai individu yang membentuk tim tersebut 

percaya pada diri sendiri, gotong royong dan lain-lain. 7) Untuk membangun 

kesehatan. Hal ini dapat dicapai dengan cara yaitu dalam latihan harus sering 

dilakukan pemeriksaan medik untuk dapat mengkorelasikan antara intensitas 

latihan dengan kapasitas atlet. Perlu diperhatikan pula pola bekerja atau 

berlatih dengan keras terhadap regenerasi. Kalau atlet itu cedera atau sakit 

maka latihan baru dapat dimulai lagi bila individu tersebut telah sembuh. 

Dalam olahraga ini yang dituju janganlah hanya prestasi saja tetapi juga 

derajat kesehatan dari atlet tersebut. 8) Untuk menghindari terjadinya cedera. 

Dengan mempersiapkan kondisi fisik yang baik seperti ; kelentukan, otot-otot, 

tendon maupun ligament yang kuat maka meskipun seseorang atau atlet 

sudah mencapai kemampuan atau prestasi yang tinggi kalau kondisi fisiknya 
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tidak terpelihara kemungkinan terjadinya cedera pada waktu pertandingan 

cukup besar. 9) Untuk meningkatkan pengetahuan seseorang atau atlet 

mengenai dasar latihan ditinjau dari segi physiologis maupun psychologisnya. 

Perlu diketahui pula mengenai nutrisi, regenerasi maupun perencanaan. 

Beolahraga di samping meningkatkan kebugaran dan prestasi, kadang-

kadang seorang berolahraga hanya untuk rekreasi saja dan ada juga yang 

bertujuan untuk meningkatkan pergaulan. 

Kesegaran jasmani dan kebugaran juga tidak terlepas dari faktor 

makanan, karena bahan makanan diperlukan tubuh untuk sumber energi, 

pembangun sel-sel tubuh, komponen biokatalisator dan metabolisme. 

Makanan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif maksudnya adalah perbandingan 

jumlah karbohidrat, lemak dan protein yang dimakan harus disesuaikan 

dengan dengan aktifitas seseorang. Pada orang yang normal karbohidrat 

diberikan 55 – 60 %, lemak diberikan 25 – 30 % dari total kalori dan protein 

dibutuhkan 1 gram/kilogram berat badan, sedangkan pada atlet dapat 

diberikan 10 – 15 % dari total kalori. Selanjutnya secara kualitatif maksudnya 

bahan-bahan yang selalu ada dalam makanan (karbihidrat, lemak, protein, 

vitamin, mineral dan air) dan jumlahnya dapat diberikan lebih banyak jika 

diperlukan. 
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Kondisi fisik sangat mempengaruhi prestasi atlet dalam olahraga. 

Kusunya atlet PELATDA pencak silat DKI Jakarta 2015. Dengan kondisi fisik 

yang prima maka atlet PELATDA DKI Jakarta akan dapat menjalankan 

program latihan yang sudah direncanakan. Mencapai pick permormance 

sesuai dengan periodisasi latihan. Mudah untuk memulihkan kondisi fisik ke 

kondisi yang prima pasca latihan maupun pertandinga (recovery). Maka dari 

itu semua prestasi yang diharapkan akan mudah tercapai. 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan didalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah gambaran  tentang  latar belakang pendidikan atlet 

PON 2016 DKI Jakarta 

2. Bagaimanakah gambaran  lentang  latar belakang club atlet PON 

2016 DKI Jakarta 

3. Bagaimanakah  gambaran  lentang  latar belakang prestasi atlet 

PON 2016 DKI Jakarta 

 

B. Fokus Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada atlet PON 2016  DKI Jakarta 

 

C. Kegunaan penelitian 
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

4. Memberikan gambaran  lentang  latar belakang pendidikan atlet 

PON 2016 DKI Jakarta 

5. Memberikan gambaran  lentang  latar belakang club atlet PON 

2016 DKI Jakarta 

6. Memberikan gambaran  lentang  latar belakang prestasi atlet PON 

2016 DKI Jakarta 

 

7. Memberikan masukan bagi atlet, pelatih, pengda-pengda dan KONI 

DKI Jakarta tentang hasil analisis atlet PON DKI 2016 

8. Terlaksananya tri dharma perguruan tingga yakni, pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

BAB II 

KAJIAN TEOROTIK 

A. Kemampuan Fisik 

Kemampuan fisik yang baik merupakan salah satu unsur 

pendukung dalam pencapaian prestasi yang optimal, oleh karenanya 

peningkatan maupun fisik perlu terus dipertahankan.  Kondisi fisik 

yang baik merupakan salah satu unsur pendukung dalam pencapaian 

prestasi yang optimal, oleh karenanya peningkatan maupun 

pemeliharaanya merupakan dua aspek yang penting yang dilakukan 

secara kontinyu dan berkesinambungan meskipun dilakukan dengan 

sistem prioritas sesuai dengan kekhususan masing-masing cabang 

olahraga.Komponen kondisi fisik merupakan syarat penting yang 

harus dimiliki oleh  atlet dalam usaha dan mengembangkan 

meningkatkan prestasi. Anita J. Harrow menjelaskan bahwa aktifitas 

fisik aadalah hasil kemahiran dari derajat efisiensi saat menampilkan 

aktifitas gerak yang kompleks dimana dalam aktifitas terdapat 

rangkaian gerak horizontal dan vertikal. Gerak horizontal adalah 

gerakan yang jelas dan gerak vertikal adalah gerak yang berhubungan 

dengan penguasaan prestasi keterampilan gerak dalam kemampuan 
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gerak.1 Kemampuan fisik  yang harus dimiliki oleh setiap atlet adalah 

kemampuan fisik untuk dapat menunjang dan mendukung penampilan 

dalam pertandingan silat di suatu pertandingan. Secara daya tarik 

dalam pertandingan silat adalah kemampuan pesilat untuk dapat 

bertanding dengan baik.  

B. Unsur-unsur kemampuan fisik 

1. Kecepatan 

Setiap cabang olahraga pasti memerlukan kondisi fisik yang 

disesuaikan dengan karakteristik cabang olahraga yang dimiliki dalam  

olahraga beregu ataupun perorangan sehingga dapat dijadikan penunjang 

dan tolak ukur dalam meningkatkan dan mengembangkan prestasi. Terdapat 

10 komponen fisik yang harus dimiliki oleh atlet pencak silat  yang antara lain 

endurance atau daya tahan, speed atau kecepatan, strength atau kekuatan, 

fleksibility atau kelentukan, coordination atau koordinasi, accuration atau 

akurasi, power atau daya ledak, balance atau keseimbangan, reaction atau 

reaksi dan agility atau kelincahan.2 Maka dari itu sudah sepantasnya setiap 

pemain atau atlet untuk mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi 

situasi-situasi pertandingan untuk bergerak secara terus menerus dalam 

latihan dan pertandingan yang membutuhkan kondisi fisik.  

                                                 
1Anita J Harrow, A Taxonomy of Psycho Motor Domain. Terjemahan ME Winarno (Jakarta : 
PPS IKIP Jakarta. 1992), h. 89 

2M. Sajoto, Peningkatan dan Pembinaan Kekuatan Kondisi Fisik Dalam Olahraga  (Jakarta : 
Dahara Prize, 1996), h.16 



 

 

13 

 

Kecepatan merupakan kemampuan tubuh atau sebagian tubuh untuk 

bergerak dengan sangat cepat dengan ukuran jarak dibagi waktu,3 kecepatan 

pada umumnya diukur dengan mendapatkan seberapa besar waktu 

seseorang untuk menempuh jarak tertentu, kecepatan sangat dibutuhkan 

dalam berbagai cabang olahraga, dengan kecepatan seseorang dapat lebih 

unggul dari pada orang lainnya. 

Kecepatan adalah proses yang sangat rumit dalam sebuah 

pertandingan atau latihan, kecepatan melibatkan kontrol otak dan system 

syaraf terhadap organ-organ tubuh serta kontraksi otot yang harus siap 

dalam setiap kondisi. Pertandingan futsal kita dapat melihat seluruh pemain 

berusaha dengan secepat-cepatnya untuk dapat merebut bola, menghindari 

penjagaan lawan serta melakukan serangan ke gawang lawan dengan teknik 

atau taktik yang sudah dimiliki. Kecepatan merupakan faktor yang penting 

karena memungkinkan setiap atlet untuk merespon dengan tindakan motorik 

secepat mungkin, hasil dari proses system neuromuskuler dan system 

kekuatan tubuh. 

Tudor O. Bompa mengatakan kecepatan adalah kemampuan 

seseorang untuk dapat mencapai jarak dalam waktu yang singkat.4 Harsono 

mengatakan kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-

gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-

                                                 
3Martens, Rainers, Successful Coaching (Hong Kong: Human Kinetic, 2004), h. 271. 
4 Tudor O. Bompa dan G. Gregory Haff, 5th Periodization : Theory And Methodology of 
Training (USA : Human kinetics , 2009), h. 315 
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singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu 

yang sesingkat-singkatnya.5 Kecepatan pergerakan seseorang dapat 

dipengaruhi oleh serabut otot yang dimilikinya, yaitu serabut otot putih dan 

serabut otot merah, atau campuran serabut gerak cepat dan serabut gerak 

lambat dan serabut tersebut ditentukan oleh keturunan seseorang juga tidak 

akan berubah tanpa latihan.6 

Kecepatan dalam olahraga secara umum dapat dibagi menjadi 3 tahap 

yang antara lain adalah akselerasi (percepatan), pencapaian kecepatan 

maksimal dan pemeliharaan kecepatan maksimal. Percepatan adalah 

kemampuan untuk meningkatkan kecepatan gerakan dalam waktu yang 

minimal.7 Percepatan dapat menentukan kemampuan kerja sprint jarak 

pendek 5-10 meter. Dalam permainan futsal pemain melakukan 5% sprint 

dari total jarak dalam satu pertandingan dan terdapat 3-4 sprint dengan waktu 

pemulihan kurang dari 25 detik. Panjang berlari dalam futsal berkisar antara 

5-20 meter dengan rata-rata 10 meter untuk berlari pemain.8 

 

2. Daya Tahan 

                                                 

5Harsono, Coaching dan Aspek-aspek Psikologis dalam Coaching (Jakarta: Tambak 
Kusuma, 1988), h. 216. 

6PASI, Pengenalan Teori Melatih Atletik (PASI: Program Pendidikan dan Sistem Sertifikasi    
Pelatih Atletik Pasi, 1994), h. 27. 

7Tudor O. Bompa dan G. Gregory Haff, loc.cit, h. 315 

8Jens Bangsbo and  Magni Mohr, Fitness Testing In Football (AFC : Taylor & Francis Ltd. 
2003) h. 58 
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Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan 

tugasnya sehari-hari dengan mudah tanpa merasa lelah yang berlebihan dan 

masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya 

untuk keperluan yang mendadak.9 Dalam hal ini daya tahan kardiorespirasi 

menyangkut masalah otot jantung. Semakin kuat otot jantung maka akan 

besar pula memompakan darah ke seluruh otot. Dalam kesegaran jasmani 

terdapat komponen-komponen kesegaran jasmani yang harus dimiliki oleh 

seseorang agar dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari, yaitu: daya tahan 

kardiovaskuler (Cardivasculer Endurance), daya tahan otot (Muscle 

Endurance), kekuatan otot (Muscle Strength), kelentukan (Fleksibility) dan 

komposisi tubuh (Body Compotition).10 

Sejumlah ahli kesehatan olahraga sependapat bahwa 5 (lima) dari 

komponen tersebut diatas, komponen daya tahan merupakan komponen 

terpenting dalam menentukan kesegaran jasmani seseorang. Maka dalam 

hal ini peneliti memfokuskan untuk membahas salah satu dari komponen 

kesegaran jasmani yaitu daya tahan kardiorespirasi. Daya tahan 

kardiorespirasi merupakan kemampuan otot jantung dalam memompa darah 

ke otot, kemampuan paru-paru dalam menyerap oksigen dan kemampuan 

otot untuk mengambil oksigen dari darah atau kapasitas aerobik maksimal 

                                                 
9 Sadoso S. Pengetahuan Praktis Kesehatan dalam Olahraga (Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 1992), p. 178. 

10 Ibid,. p. 178. 
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dalam mencapai daya tahan maksimal yang berlangsung lama. Daya tahan 

kardiovaskuler mengacu pada kemampuan seseorang untuk meneruskan 

kontraksi (sub-maksimal) yang berlanjut lama, yang menggunakan sejumlah 

otot dalam jangka waktu dan intensitas yang memerlukan dukungan 

peredaran dan pernafasan.11 

3. Kelincahan  

Segala aktifitas fisik dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh dua 

faktor internal dan external. Faktor internal dapat berupa usia, berat tubuh, 

jenis kelamin, dan lain-lain sedangkan faktor eksternal dapat berupa kondisi 

lapangan atau infrastruktur yang baik, alat-alat yang digunakan dan masih 

banyak yang lain.  

A. Hamidsyah Noer mengartikan kelincahan sebagai suatu 

kemampuan seseorang untuk merubah posisi dan arah secepat mungkin 

sesuai dengan situasi yang dihadapi dan dikehendaki.12 Lee Brown 

mengatakan kelincahan adalah kemampuan untuk dapat mengurangi 

kecepatan, menambah kecepatan dan merubah arah dengan cepat ketika 

mempertahankan pengaturan posisi tubuh yang baik tanpa harus mengurangi 

kecepatan.13  

                                                 
11 Abdul Kadir Ateng, Asas dan Landasan Pendidikan Jasmani (Jakarta: Depdikbud, Ditjen 
Dikti, PPTK, 1992), p. 66. 

12A.Hamidsyah Noer, Materi Pokok. Kepelatihan Dasar (Jakarta : Depdikbud, 1993), h. 253 

13Lee Brown, dkk, Speed Agility Quickness (USA : Human Kinetics, 2000), h.79 
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Dangsina Moeloek dan Arjadino Tjokro menyebutkan ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi kelincahan yang antara lain 

adalah :  

a. Tipe tubuh  

 Seperti telah dijelaskan dalam pengertian kelincahan bahwa gerakan-

gerakan kelincahan menuntut terjadi nya pengurangan dan 

pemacuan tubuh secara bergantian. Dimana momentum sama 

dengan massa dikalikan kecepatan. Dihubungkan dengan tipe tubuh, 

maka orang yang tergolong mesomorfi dan mesoektomorfi lebih 

tangkas dari sektomorf dan endomorf.  

b. Usia  

 Kelincahan anak meningkat sampai kira-kira usia 12 tahun (memasuki 

pertumbuhan cepat). Selama periode tersebut (3 tahun) kelincahan 

tidak meningkat, bahkan menurun. Setelah masa pertumbuhan 

berlalu, kelincahan meningkat lagi secara mantap sampai anak 

mencapai maturitas dan setelah itu menurun kembali.  

c. Jenis kelamin  

 Anak laki-laki menunjukkan kelincahan sedikit lebih baik dari pada 

anak wanita sebelum mencapai usia pubertas. Setelah pubertas 

perbedaan tampak lebik mencolok. 

d. Berat badan  

 Berat badan yang berlebihan secara langsung mengurangi kelincahan.  
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e. Kelelahan  

 Kelelahan mengurangi ketangkasan terutama karena menurunnya  

koordinasi. Sehubungan dengan hal itu, penting untuk memelihara 

daya tahan kardiovaskuler dan otot agar kelelahan tidak mudah 

timbul karena dapat menggangu atau menjadi penghambat terbesar 

untuk bergerak.14 

Greg gatz mengartikan kelincahan yaitu suatu kemampuan untuk 

bereaksi terhadap situasi dengan cepat serta memulai koordinasi dengan 

cepat dan berhenti untuk membuat permainan dibawah kontrol.15 Kelincahan 

sangat membantu footwork seorang pemain dalam permainan. Gerakan kaki 

yang lincah dan teratur dapat membuat pemain merasa nyaman dalam setiap 

pemakaian teknik dalam bermain futsal. Kemampuan bergerak mengubah 

arah dan posisi tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi dalam 

waktu yang relatif singkat dan cepat. Berpindah tempat secara terus menerus 

membutuhkan kondisi fisik dan konsentrasi yang bagus dan prima khusus  

Menurut Hirtz membedakan  beberapa tipe kelincahan yang terdapat 

di setiap individu, antara lain  

1. Kemampuan bereaksi, adalah pendemonstrasian kecepatan dan 

keefektifan variasi reaksi dan juga dalam situsai kompetisi. Seperti 

                                                 

14Dangsina Moeloek dan ArjadinoTjokro, Kesehatan Olahraga (Jakarta: FK UI Jakarta, 
1984), h. 8 - 9. 

15Greg Gatz. Complete Conditioning For Soccer (USA : Human Kinetics, 2009), h.114 
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menghindar/membungkuk, langkah-langkah atau gerakan mengelak 

dalam tinju. 

2. Kemampuan beradaptasi, merubah tubuh sesuai kondisi dalam 

permainan, contohnya lantai licin, bermain di tempat yang basah dan 

berat dan pengaruh angin dan lain-lain. 

3. Kemampuan mengontrol badan, ditunjukkan dalam melakukan stiap 

melakukan gerakan  

4. Kemampuan berorientasi dalam variasi gerakan yang kompleks, seperti 

berputar cepat, pivot, berguling, salto dan lain-lain 

5. Kemampuan keseimbangan, sangat penting dalam melakukan gerakan 

tubuh diatas lantai atau menyeimbangkan dalam latihan-latihan senam 

6. Kemampuan kombinasi memungkinkan atlet menunjukan keberhasilan 

dalam bergerak contohnya bergerak dalam permainan, olahraga beladiri 

atau gymnastic. 

7. Kemampuan bergerak, hal terpenting dalam permainan contohnya 

merubah kecepatan dalam berlari, berputar, berhenti, dan lainnya  

8. Keterampilan dengan kata lain menunjukan gerakan tangan dan kaki 

contoh melempar dalam basket, menggiring dalam sepakbola, memukul 

dalam volley, dan masih banyak yang lain.16 

 

1. Kekuatan Otot  

                                                 
16Dangsina Moeloek dan ArjadinoTjokro, loc.cit, h.8 



viii 

 Salah satu elemen tersebut adalah kekuatan, diartikan sebagai 

kemampuan otot untuk mengembangkan ketegangan terhadap suatu 

tekanan.17 Lebih jauh didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengeluarkan 

tenaga secara maksimal dalam suatu usaha. Kekuatan ini sangat penting 

karena didasarkan beberapa hal. Pertama karena kekuatan merupakan daya 

penggerak setiap aktivitas fisik. Kedua oleh karena kekuatan memegang 

peranan yang penting dalam melindungi otot dari kemungkinan cidera. Ketiga 

oleh karena dengan kekuatan, atlet akan dapat lebih cepat melempar atau 

menendang lebih jauh, efisien, memukul lebih keras, demikian pula dapat 

membantu memperkuat stabilitas sendi.18 

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil suatu pengertian 

bahwa inti dari kekuatan adalah kemampuan otot yang maksimal untuk 

menghasilkan ketegangan terhadap tahanan atau beban (resistance). 

Tungkai sebagai alat penggerak berfungsi sebagai pengungkit yang 

digunakan untuk mengatasi tahanan dan menambah kekuatan pada saat 

akan menendang bola. Tungkai adalah anggota tubuh paling bawah  

merupakan suatu alat mekanik yang paling sederhana, selain untuk 

penyangga badan juga sebagai pengungkit untuk melakukan tendangan bola 

ke arah gawang. Menurut pendapat Hardianto Wibowo, tungkai merupakan 

                                                 
17 Harsono, Latihan Kondisi Fisik (Jakarta: KONI Pusat, Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan,1993), p. 40 
18 Harsono, Ilmu Coaching  (Jakarta: Pusat Ilmu Olahraga KONI Pusat, Proyek Pembinaan 

Organisasi Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga, Januari, 1986), p. 15 
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anggota tubuh bagian bawah yang dibentuk oleh; 1. Tulang paha, 2. Tulang 

kering, 3. Tempurung lutut, dan 4. Tulang kaki.19 

Dalam keterampilan gerak olahraga juga ditentukan oleh massa otot 

pada tungkai karena anatomi tungkai cenderung lebih stabil dan susunan 

rangkanya yang berat sehingga perlu menyerap tenaga yang banyak selama 

bergerak dari tempat satu ke tempat lain. Unit motorik adalah syaraf motorik 

ditambah serabut otot yang berfungsi sebagai dasar bergerak otot rangka. 

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa kekuatan otot tungkai 

adalah kekuatan yang dihasilkan oleh otot yang bekerja bersama dengan 

tulang dan persendian untuk menggerakkan tungkai sesuai dengan derajat 

gerak yang dimiliki, dalam hal ini seperti seorang pemain sepakbola pada 

saat akan melakukan gerakan menendang bola ke arah gawang, posisi kaki 

mulai dari tungkai atas sampai tungkai bawah melakukan ayunan dari 

belakang ke arah depan sampai posisi  kaki menyentuh bola dan selanjutnya 

melakukan gerakan lanjutan ke arah depan. 

2. Daya Ledak Otot. 

Daya ledak otot merupakan komponen gerak yang sangat penting 

untuk melaksanakan suatu aktifitas gerak dalam setiap cabang olahraga 

yang berat. Sebagai contoh lompat tegak, lompat jauh dan gerakan-

gerakan yang memerlukan ketangkasan otot. Kegiatan fisik manusia ini 

                                                 
19 Hardianto Wibowo, Anatomi Ostologi dan Alat Gerak (Jakarta: IKIP Jakarta, 2001), p.11 
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merupakan hasil kerja sama dari berbagai sistem kerja fisik secara 

keseluruhan akan berpengaruh pula. Komponen-komponen fisik yang 

saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya yang mendukung 

dalam aktifitas olahraga antara lain kekuatan (strength), daya tahan 

(endurance), kecepatan (speed), kelincahan (agility), kelentukan 

(flexibility), daya ledak otot (power) dan koordinasi (coordination). 

Kondisi fisik yang dibutuhkan pada saat servis pada permainan 

sepak takraw adalah kombinasi antara koordinasi mata-kaki, kelentukan 

punggung dan daya ledak otot tungkai yang akan menghasilkan sepakan 

yang keras dan terarah. Komponen-komponen fisik yang berupa kekuatan 

daya ledak hampir diperlukan oleh semua cabang olahraga. Servis pada 

permainan sepak takraw membutuhkan kecepatan, power, kelentukan dan 

koordinasi agar menghasilkan sepakan yang terarah dan keras. 

Bompa mengemukakan power atau daya ledak merupakan dua 

produk dari dua kemampuan yaitu kekuatan dan kecepatan maximal.20 Hal 

senada juga dikemukan oleh Philips Hornak, power atau daya ledak 

adalah kemampuan untuk mengeluarkan tenaga maksimum dalam waktu 

sesingkat-singkatnya21. Sedangkan M sajoto mengemukakan pendapat 

tentang power senada dengan pyke, yaitu kemampuan melakukan 

                                                 
20 Tudor O Bompa, Power Training For Sport Plyometries For Maximun Power Development. 
(Canada: Published by The Coacing Asosiation, 1994), h. 177 
21 Philips D. Allend dan Hornak James. E. Measurement and evaluation in physical 

education. (New York: jhon willey and sons, inc., 1996), h. 255 
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gerakan secara eksplosif. Power adalah hasil perkalian kekuatan maksimal 

dengan waktu pelaksanaan (P = F x T)22. 

Kombinasi kecepatan dan kekuatan inilah yang ditunjuk dalam 

aktifitas kebutuhan para mahasiswa dalam melakukan teknik servis atas 

sepak takraw. Kecepatan kontraksi yang terkoordinasi sebaik-baiknya 

yang dipergunakan otot menentukan derajat kekuatan individu. Ini sesuai 

dengan pernyataan Tudor O Bompa yang menjelaskan bahwa  

power adalah penghasilan dalam tipe peregangan, penyusutan 
dari kontraksi dimana penampilan-penampilan gerak terbesar 
dari otot dilakukan dan diperkuat dalam tendon atau dengan kata 
lain bahwa power adalah merupakan suatu hasil dari kekuatan 
dan kecepatan menit dari waktu23. 
 

Dalam pendidikan jasmani, power merupakan faktor dasar yang 

sangat penting, sebab didalam aktifitas pendidikan jasmani gerakan-

gerakan melompat, berlari melempar, menendang, memukul dalam 

aktifitas jasmani menentukan keberhasilan.  

3. Kelentukan  

Kelentukan merupakan salah satu komponen kondisi fisik yang 

dimiliki setiap orang untuk mewujudkan gerakan yang luwes, lancar 

dan tidak kaku, maka unsur kondisi fisik ini dikembangkan menjadi 

                                                 
22 Muhammad Sajoto. Pembinaan Kondisi Fisik Dalam Olahraga. (Jakarta: Depdikbud Ditjen 

Dikti. 1988), h.58 
23 Tudor O Bompa. Theory and Methodology of training. Dubuque, lowa:  (kendall/hunt 

publishing company, 1994).h 5 
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kemampuan gerak yang mendukung penguasaan kemampuan 

keterampilan olahraga. 

Kualitas kelentukan yang dimiliki setiap orang berbeda-beda, 

kelentukan yang baik memungkinkan otot atau sekelompok otot untuk 

berkontraksi dengan melibatkan sistem lokomotor tubuh untuk 

bekerjasama untuk melakukan aktivitas gerak. Kelentukan sangat 

terkait dengan kemampuan ruang gerak sendi seperti pinggul pada 

saat menekuk, sendi bahu, tulang belakang, pergelangan kaki dan 

tangan.24 

Kelentukan seseorang di pengaruhi oleh tipe persendian, 

panjang istirahat otot, panjang istirahat ligamen, jenis kelamin, usia, 

ketahanan kulit dan bentuk tulang.25 Unsur kelentukan sangat terkait 

dengan masalah ruang gerak sendi dan kebutuhan akan unsur 

kelentukan sangat terkait dengan cabang olahraga yang ditekuni.26 

Untuk memperoleh pemahaman tentang unsur kelentukan yang 

sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga yang diminati, maka 

terlebih dahulu memahami komponen yang terkait dengan 

mekanisme kerja yang melibatkan tulang, otot, jaringan ikat dan 

persendian. Tulang berperan sebagai batang tuas yang kaku dan 
                                                 
24Nurhasan dan hasanuddin Cholil, Modul Tes dan Pengukuran keolahragaan, (Bandung: 

2007), h. 176. 
25  Ismaryati, Tes dan Pengukuran Olahraga (Solo: UNS Press, 2006), h.101. 
26  Chris Mallae, Flexibelity and Streching, online http://www.pponline.con.uk/encye/0833.htm 

(diakses tahun 2008) 
 

http://www.pponline.con.uk/encye/0833.htm
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tempat melekatnya otot. Kontraksi memendek dan memanjangnya 

otot dalam melakukan aktivitas olahraga secara maksimal 

dipengaruhi oleh elastis tidaknya otot untuk memanfaatkan ruang 

gerak sendi untuk bergerak. Ruang gerak sendi yang luas merupakan 

kerjasama yang harmonis dari jaringan ikat yang menghubungkan 

tulang dengan persendian gerak. 

unsur kelentukan banyak dipengaruhi oleh jenis olahraga yang 

dilakukan, saperti halnya dalam sepak takraw dibutuhkan kelentukan 

punggung, kelentukan punggung dibutuhkan saat melakukan servis 

yaitu untuk menjaga keseimbangan badan. 

Menurut sadoso Sumosardjono bahwa” kelentukan badan 

ditentukan oleh jaringan pengikat didalam dan sekitar persendian 

serta otot–otot dan juga tergantung pada bentuk kerangka 

persendian tersebut27”. Selanjutnya sadoso Sumosardjono bahwa 

”jika sesorang kurang aktif bergerak, apabila kaku dalam jangka 

waktu lama, maka jaringan pengikat akan mengerut28. Akibatnya 

kemungkinan gerak atau daerah gerak persendian akan menciut 

pula. Bila kita lakukan latihan peregangan, maka jaringan pangikat 

akan tegang, sehingga daerah gerakan persendian tadi akan pulih 

seperti sebelumnya. Selain itu di kemukakan oleh Paul Uram bahwa : 

                                                 
27 Sadoso Sumosardjono, Pengetahuan Praktis Kesehatan dalam Olahraga, (Jakarta : 

Gramedia,1987),h. 57. 
28   Ibid.,h.12 
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latihan kelentukan bekerja untuk memulihkan jangkauan gerakan 

yang normal, memperbaiki keluwesan dan kekenyalan, 

mengembangkan aliran darah yang lebih efisien dan jaringan kapiler, 

mendorong dan mengurangi potensi cedera dalam jaringan lunak29. 

Latihan peregangan sangat penting untuk meningkatkan 

kelentukan atlet karena berpengaruh terhadap peregangan tendon 

dan ligamen serta menambah kualitas gerakan secara maksimal, 

namun dalam proses peningkatan kelentukan harus disesuaikan 

dengan cabang olahraga yang akan dilakukan. Dengan memiliki 

kelentukan yang baik, maka akan dapat menigkatkan prestasi, 

sebagaimana dikemukakan oleh James A. Baley bahwa ”An 

improvemetin flexibility ca result in an improvement in atletic 

performance.an increase in flexibility perminets the athlete to exert 

force over agreater distance in there by to generate grator force30”  

Penjelasan diatas dapat di artikan secara bebas bahwa ,suatu 

peningkatan kelentukan dapat mengakibatkan suatu peningkatan 

performan dalam atletik peningkatan kelentukan memungkinkan 

seorang untuk mengarahkan tenaga yang lebih besar. 

                                                 
29  Paul Uram, Latihan Perenggangan Untuk Pelatih, Guru Olahraga, mahasiswa FPOK dan 

Atlet, (Jakarta: Akademika Presindo,1986),h.15. 
30 James A.Baley, Kinisiologi The Science of Movement Parker Publishing Company 

Inc,(New York: 1986),h.153. 



 

 

27 

 

Seseorang yang memiliki kelentukan punggung yang baik, 

maka gerakannya akan siap melakukan gaya cross dengan baik pula. 

Kelentukan merupakan persyaratan yang secara anatomis diperlukan 

bagi kelangsungan gerakan dalam aktivitas olahraga. Kelentukan 

penting sekali pada cabang olahraga yang menuntut gerak sendi, 

karena kelentukan menunjukan kualitas yang memungkinkan suatu 

segmen bergerak semaksimal mungkin menurut spesifikasi gerak. 

Kelentukan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan 

persendian melalui jangkauan gerak yang luas.31  

Pendapat lain, kelentukan merupakan jarak dari pergerakan 

ruas sendi.32 Selanjutnya kelentukan merupakan kemampuan 

individu dalam melakukan gerak tubuh dan bagian-bagian tubuh 

dengan gerakan yang luas.33 Demikian pula kelentukan menunjukan 

keluwesan gerak yang lemah gemulai, gerak mudah dan enak untuk 

menekuk, memutar dan kemampuan tubuh memperluas gerak.34 

Dari beberapa pendapat tersebut tampak ada persamaan 

bahwa pada prinsipnya kelentukan merupakan spesifik masalah 

sendi dan banyak ditentukan oleh elastik tidaknya otot-otot dan 

                                                 
31 James Tangkudung, Kepelatihan Olahraga “Pembinaan Prestasi Olahraga”, (Jakarta: 

Cerdas Jaya 2012).h. 71. 
32   Don R. Kirkendall, Measurement and Evaluation for Physical Education, diterjemahkan 

oleh   ME. Winarno, dkk. (Jakarta : Aswin, 1997), h. 240. 
33  Barry L. Jhonson dan Jack K Nelson, Practical Meassurements for Evaluasion in Physical 

Education (Minnesota: Burges Publishing Company, 11979), h. 76. 
34   Harrow, Taxonomi of  The Psicomotor Domain. (New York.1977,h. 140. 
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jaringan otot disekitar sendi. Seseorang yang ototnya kaku 

gerakannya tidak elastic karena ruang gerak sendinya tidak luas. Jadi 

faktor utama yang turut menentukan kelentukan adalah sifat elastic 

dari otot dan besarnya ruang gerak persendian. 

Perkembangan kelentukan tergantung pada keadaan otot, 

tulang, sendi, jaringan, dan bidang kerja yang dilakukan. Kelentukan 

yang baik pada umumnya dicapai bila semua sendi tubuh 

menunjukan kemampuan untuk bergerak dengan lancar sesuai 

dengan fungsinya. Secara umum, tujuan akhir dari rangkaian yang 

dilakukan oleh tubuh adalah kecepatan gerak pada bagaian ujung 

dari sistem pengungkit. Kecepatan maksimal dari seluruh rangkaian 

gerak yang dilakukan dipengaruhi oleh kontraksi otot dan besarnya 

ruang gerak sendi. 

Elastisitas otot dan jaringan ikat merupakan inti dari 

kelentukan dan sangat dipengaruhi latihan perenggangan yang 

memungkinkan sendi dapat bergerak dengan baik untuk memperoleh 

luas ayunan gerak yang besar. Otot akan menghasilkan tenaga yang 

besar bila diberi latihan perenggangan yang besar pula. Kebutuhan 

kelentukan pada saat melakukan servis memanfaatkan ruang gerak 

persendian bahu, tulang belakang, pinggul, pergelangan tangan dan 

kaki. Untuk memaksimalkan ruang gerak sendi sebagai komponen 

kelentukan yang mendukung keberhasilan aktivitas servis atas, 
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memerlukan latihan yang melibatkan gerak persendian dan 

perenggangan pada otot-otot yang terlibat dalam kegiatan tersebut 

secara teratur. 

Kelentukan membuat sendi dapat digerakkan dengan baik 

kearah yang diinginkan. Perkembangan kelentukan terkait dengan 

keadaan seseorang yang terkait dengan urat, otot, kulit, dan bidang 

sendi. Kelentukan yang baik pada umumnya dicapai bila semua sendi 

tubuh menunjukkan kemampuan untuk dapat bergerak dengan lancar 

sesuai dengan fungsinya. 

Kelentukan yang kurang baik pada persendian, otot, dan 

jaringan ikat akan membatasi ruang gerak sendi dalam melakukan 

aktivitas. Apabila kondisi ini dibiarkan akan menghambat kecepatan 

dan kelancaran gerak, sehingga mengakibatkan otot tidak elastis dan 

harus berkerja keras untuk mengatasi ketegangan yang 

menyebabkan banyaknya energi yang terbuang percuma untuk 

menggerakkan seluruh anggota tubuh. Penggunaan energi yang 

tidak efektif yang disebabkan oleh ruang gerak sendi yang sempit 

dan otot yang tidak elastic akan mempercepat terjadinya kelelahan 

dan memperbesar kemungkinan terjadinya cidera otot, jaringan ikat 

dan persendian. 

Otot yang kaku menyebabkan gerakan tidak elastis, karena 

ruang gerak sendi-sendi tidak luas, jadi faktor kelentukan sangat 
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diperlukan dalam kehidupan manusia dan sangat menentukan pada 

penguasaan dan penampilan aktivitas olahraga. 

Persendian kelentukan sangat menentukan kemampuan 

seseorang dalam melaksanakan aktivitas olahraga dan kehidupan 

sehari-hari. Pada saat usia muda persendian seseorang akan lebih 

lentur dibandingkan dengan orang yang sudah dewasa atau tua. 

Kelenturan pada persendian dapat dipertahankan sampai usia tua 

asal dilatih dengan latihan kelentukan yang teratur dan dilakukan 

pada setiap saat. 

Kelentukan pada persendian dapat diperbaiki melalui latihan 

peregangan (sretching), ada tiga macam bentuk peregangan 

(sretching), yaitu: (1) Balistik, (2) Latihan peranggangan statis, (3) 

dibantu oleh pasangannya atau menggunakan bantuan alat.35 

Latihan perenggangan dan senam mobilitas dilakukan pada 

saat pemanasan sebelum latihan/pertandingan dan pada saat 

penenangan sesudah melakukan aktivitas gerak. Latihan kelentukan 

dilakukan setiap hari dengan gerakan yang benar, sehingga akan 

memberikan keindahan pada aktivitas gerak seluruh anggota tubuh 

dengan gerakan yang alami. 

                                                 
35 Sukadiyanto dan Dangsina Muluk, Pengantar teori dan metodologi melatih fisik, 

(Bandung: Lubuk Agung. 2011), h, 139 
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Masalah kelentukan tidak hanya terkait dengan gerakan otot 

yang terlibat dalam persendian yang bersangkutan. Tetapi juga 

dipengaruhi kualitas otot yang sedang berkontraksi (agonis) dan otot 

yang sedang relaksasi dari kelompok otot antagonis. Untuk 

mengembangkan unsur kelentukan sebagai kemampuan untuk 

melakukan gerakan secara luwes yang bersifat individual sangat 

dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain: (1) Bentuk dan struktur 

persendian, (2) Kemampuan otot, (3) usia dan jenis kelamin, (4) 

temperatur, (5) waktu, (6) kekuatan otot dan (7) kelelahan dan kondisi 

emosional.36 Faktor ini perlu mendapat perhatian yang baik pada saat 

melakukan latihan secara teratur dan berkesinambungan untuk 

memelihara kelentukan tubuh. Cidera dapat terjadi jika anggota 

badan atau otot dipaksa di luar batas kemampuannya maka 

pentingnya latihan kelentukan untuk menolong mengurangi resiko 

cidera  dengan meningkatkan jangkauan gerak sendi.37  

Kelentukan tubuh yang baik akan memperbaiki kemampuan 

respon otot dalam menerima rangsangan untuk melakukan aktivitas 

fisik. Manfaat kelentukan adalah: (1) memperbaiki jangkauan dan 

keluwesan gerak, (2) memperlancarkan aliran darah, (3) mengurangi 

                                                 
36 Sukadiyanto, Pengantar Teori dan Metodologi Melatih Fisik (Bandung: Lubuk Agung, 

2011), h, 138. 

37  James Tangkudung, Kepelatihan olahraga (Jakarta: Cerdas Jaya, 2006), h. 67. 
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terjadinya cidera, (4) memudahkan penguasaan keterampilan dan (5) 

gerakan lebih efisien.38 

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan ada persamaan, 

pada prinsipnya kelentukan merupakan spesifik masalah sendi dan 

banyak ditentukan elastis tidaknya otot-otot tendo, ligamen disekitar 

sendi. Dengan demikian maka kelentukan dalam olahraga permainan 

khususnya sepak takraw adalah kemampuan seseorang dalam 

melakukan gerakan-gerakan yang dipengaruhi oleh persendian dan 

elastisnya otot-otot dalam menunjang gerakan yang efisien. 

Peranan kelentukan punggung dalam sepak takraw dapat 

diperhatikan dalam penguasaan keseimbangan tubuh pada saat 

servis. Kelentukan punggung yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kemampuan melakukan suatu gerakan elastis dengan ruang 

gerak yang luas tanpa merasakan rasa sakit. Tes yang digunakan 

dalam penelitian ini dengan extensiometer yaitu dengan cara 

mengangkat dagunya setinggi mungkin dengan membengkokkan 

tubuhnya ke arah belakang secara perlahan-lahan. Secara 

konseptual pengertian kelentukan atau flexibelitas sering diartikan 

sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau 

                                                 
38 Paul Uram, Latihan Perenggangan Untuk Pelatih, Guru Olahraga, mahasiswa FPOK dan 

Atlet (Jakarta: Akademika Presindo, 1986), hh. 15-16. 
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bagian-bagian dalam satu ruang gerak seluas mungkin, tanpa 

mengalami cidera pada persendian dan otot sekitar persendian. 

 

4. Koordinasi umum 

Koordinasi pada umumnya sering dilakukan pada gerakan-gerakan 

keterampilan pada suatu cabang olahraga. Hal ini karena gerakan 

keterampilan selalu melibatkan beberapa unsur gerakan untuk kemudian 

dirangkaikan menjadi satu pola gerakan tertentu. Di samping tinggi badan 

dan kecepatan reaksi, peranan koordinasi mata-tangan-kaki juga sangat 

penting pada saat melakukan mengumpan bola rugby karena dengan 

koordinasi mata-tangan yang bagus, maka akan menghasilkan gerakan yang 

dinginkan. 

Koordinasi adalah kemampuan melakukan gerak dengan berbagai 

tingkat kesukaran dengan cepat dan efisien dan penuh ketepatan.39 

Koordinasi diperlukan untuk melakukan gerak motorik yang optimal. Hal ini 

dibutuhkan pada interaksi edukatif dalam pendidikan jasmani. Karakteristik 

pendidikan jasmani yang mensyaratkan aktivitas fisik dalam pembelajarannya 

menjadikan koordinasi yang baik dibutuhkan. 

Coordination is ability to perform smooth and accurate motor tasks, 

often involving the use of the senses and series of correlated muscular 

                                                 
39James Tangkudung, dan Puspitorini Wahyuningtyas. Kepelatihan Olahraga, (Jakarta: 
Penerbit Cerdas Jaya, 2012), h. 72 
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contractions that affect a range of joints and therefore relative limb and body 

positions.40 Koordinasi adalah kemampuan untuk melakukan tugas motorik 

halus dan akurat, sering melibatkan penggunaan indra dan serangkaian 

kontraksi otot terkorelasi yang mempengaruhi berbagai sendi dan karena itu 

relatif anggota badan dan posisi tubuh 

Koordinasi akan berpengaruh sangat besar terhadap kegiatan 

pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Pengertian koordinasi menurut 

M. Sajoto adalah: "Kemampuan seseorang untuk mengintegrasikan 

bermacam-macam gerakan yang berbeda, ke dalam pola gerakan tunggal 

secara efektif. Sedangkan Sudjarwo berpendapat bahwa: "Koordinasi adalah 

pemungsian beberapa otot secara bersama-sama dengan timming dan 

keseimbangan yang baik di dalam satu gerakan"41. 

Melihat hal tersebut di atas berarti terdapat komponen kebugaran 

jasmani yang mempengaruhi koordinasi. Seperti yang diungkapkan oleh 

Barrow and McGee: Coordination is linked to the motor fitness components of 

balance, speed, and agility, but not closely aligned with strength and 

endurance. 42 Koordinasi adalah kemampuan untuk mengintegrasikan sistem 

gerak motorik yang Koordinasi ini terkait dengan komponen kebugaran 

                                                 
40 Bob Davis, Ros Bull, Jan Roscoe, Dennis Roscoe, Physical Education and study of sport, 

Third Edition, (London: Mosby, 1997), h. 118 
41Sudjarwo,Tim Kepelatihan Dasar UNS (Surakarta: Press, 1992) h. 262 
42 David L. Gallauhe, John C. Ozmun, Understanding Motor Development, (United State of 
America: WCB/McGraw-Hill, 1997), h. 286 
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jasmani; keseimbangan, kecepatan, dan kelincahan, tapi tidak berkaitan erat 

dengan kekuatan dan daya tahan. 

Siswa memiliki tingkat koordinasi yang berbeda antara satu dan 

lainnya, meskipun diharapkan siswa memiliki tingkat koordinasi yang baik. 

Dapat diasumsikan bahwa terdapat perbedaan tingkatan koordinasi pada 

mereka. Sebagaimana telah dijelaskan diawal bahwa belajar gerak motorik 

yang merupakan inti dari pendidikan jasmani memiliki beraneka ragam 

bentuk  

Coordination is the patterning of body and limb motions relative to the 

patterning of environmental objects and events.43 Koordinasi adalah pola 

tubuh dan gerakan relatif anggota tubuh terhadap pola objek sekitar dan 

peristiwa. Keanekaragam gerak motorik menjadikan siswa memerlukan 

tingkat koordinasi yang baik, terlebih dalam melakukan rangkaian gerak. 

Coordinated movement requires integration of sensory and motor 

systems into a congruent and harmonious action pattern.44 Koordinasi 

gerakan membutuhkan penggabungan sistem sensorik dan motorik ke dalam 

pola tindakan selaras dan harmonis. Dalam penggabungan sistem sensorik 

dan motorik koordinasi dapat terjadi antara mata-tangan, mata-kaki, dan 

mata-tangan-kaki. 

                                                 
43 Richard A. Magill, Motor Learning and Control, (New York: Mc Graw Hill, 2011), h. 442 
44 David L. Gallauhe, John C. Ozmun, op. cit., h. 287 
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Penentu tingkat koordinasi meliputi: kemampuan pengaturan syaraf 

pusat dan tepi, tergantung dari kemampuan tonus dan elastisitat dari otot 

yang bekerja, baik dan tidaknya unsur keseimbangan dan kelincahan serta 

kecepatan, koordinasi kerja yang harmonis antara pusat saraf, otot-otot dan 

panca indera.45 Artinya koordinasi masih terpengaruh oleh sifat pembawaan 

dari lahir karena terdapat peranan kemampuan pengaturan syaraf pusat dan 

tepi. 

Siswa yang telah mempunyai koordinasi yang baik bukan hanya 

mampu melakukan suatu keterampilan secara baik, akan tetapi juga mudah 

dan cepat dalam melakukan keterampilan yang masih baru baginya. 

Koordinasi mata-tangan-kaki dibutuhkan oleh siswa saat melakukan interaksi 

edukatif pendidikan jasmani dalam mengarahkan benda menuju sasaran 

yang hendak dicapai. 

 

5. Koordinasi Mata-Kaki 

Hasmyati menyatakan Koordinasi adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan dengan berbagai tingkat kesukaran dengan cepat, 

efisien, penuh ketepatan dan merangsang kerjanya suatu otot pada saat 

anda menghentikan rangsangan yang berlawanan dengan otot itu.46 

Seseorang dikatakan koordinasinya baik apabila ia mampu bergerak dengan 

                                                 
45Sudjarwo, Tim Kepelatihan Dasar UNS (Surakarta: Press, 1992) h. 29 
46 Hasmyati, Pengaruh Kekuatan Otot Lengan, Kelentukan, Koordinasi, dan Keterampilan 

terhadap  Penampilan Lompat Harimau, (Jakarta: UNJ. 2008) 
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mudah dan lancar, dalam rangkaian gerakannya, serta iramanya terkontrol 

dengan baik. Orang yang memiliki koordinasi baik, mampu melakukan 

gerakan-gerakan dengan mudah, lancar, tanpa hambatan serta memiliki 

irama yang terkontrol dengan baik. Orang atau pemain yang memiliki 

koordiansi baik, mampu melakukan gerakan-gerakan secara efisien sehingga 

pada umumnya melakukan aktivitas gerakan fisik yang baik.  

Menurut Sukadiyanto, koordinasi merupakan hasil perpaduan kinerja 

dari kualitas otot, tulang, dan persendian dalam menghasilkan satu gerak 

yang efektif dan efisien47. Tentunya dengan memiliki tingkat koordinasi yang 

baik yang dimiliki pemain, maka ia mampu melakukan gerakan-gerakan 

secara efisien. Gerakan efisien dapat diartikan dengan kemampuan untuk 

melakukan gerak dengan mudah, lancar dalam melakukan gerakannya dan 

memiliki irama yang terkontrol dengan baik ketika sedang melakukan servis 

dalam permainan sepak takraw. 

Koordinasi dapat diukur melalui penelitian keberhasilan dalam 

melakukan pola keterampilan yang mencakup unsur kemampuan mengontrol 

tubuh, keseimbangan, koordinasi mata, koordinasi kaki dan fleksibilitas 

tubuh. Macam-macam keterampilan dapat berbentuk gerakan menendang, 

memukul, mengubah tubuh secara cepat, dan sebagainya. Pusat pengatur 

                                                 
47Sukadiyanto dan Dangsina Muluk, Pengantar teori dan metodologi melatih fisik, (Bandung: 

Lubuk Agung. 2011), h, 149-150. 
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koordinasi adalah di otak kecil (cerebulum) dengan proses, dari pusat syaraf 

tepi ke indera dan terus untuk melaksanakan gerak yang selaras dan utuh. 

Adapun anggota tubuh yang terlibat dalam gerak koordinasi adalah 

koordinasi mata dan kaki. Koordinasi mata, tangan dan kaki adalah 

kemampuan seseorang untuk mengintegrasikan atau memadukan dua 

macam gerakan yaitu antara gerakan mata, tangan dengan kaki ke dalam 

gerakan tunggal. 

Koordinasi mata, tangan dan kaki yaitu suatu integrasi antara mata 

sebagai pemegang fungsi utama dan kaki sebagai pemegang fungsi yang 

melakukan satu gerakan tertentu, seperti pada saat pemain melakukan 

servis. Koordinasi mata, tangan dan kaki berfungsi untuk mengontrol gerak 

tubuh pada saat melakukan servis dalam permainan sepak takraw agar 

pemain tidak melakukan kesalahan pada saat melakukan servis dalam 

permainan sepak takraw. 

Seperti halnya dalam cabang-cabang olahraga permainan pada saat 

melakukan servis, koordinasi mata, tangan, dan kaki juga sangat diperlukan. 

Dimana mata memegang peranan penting untuk melihat dengan jelas target 

sasaran, dalam hal ini sasarannya adalah lapangan sepak takraw lawan, 

sementara kaki memegang peranan penting untuk melakukan tolakan 

menjadi sebuah gerak loncatan yang bertumpu pada dasar pijakan tolakan. 

Kedua hal ini, tidak akan berlangsung dengan baik tanpa adanya koordinasi 

yang baik antara mata dan kaki. 
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Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

koordinasi adalah suatu kemampuan untuk mengontrol gerak tubuh. 

Untuk melatih koordinasi mata-kaki tersebut, maka diperlukan latihan. 

Dalam hal ini, untuk melatih koordinasi mata, tangan dan kaki 

digunakan latihan pukulan servis sepak takraw sebagai upaya untuk 

mengintegrasikan pandangan mata, tangan dan gerak kaki menjadi 

sebuah bentuk koordinasi yang baik. Secara konseptual pengertian 

dari koordinasi mata-kaki adalah kemampuan melakukan gerakan 

otot dengan cepat dan tepat dalam satu pola gerak secara 

berkesinambungan dengan keterpaduan gerakan mata dengan 

gerakan kaki. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik atlet Pelatda 

DKI Jakarta tahun 2015 dan apakah terdapat perkembangan kondisi fisik 

atlet Pelatda DKI Jakarta tahun 2015. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan september 2015, 

sedangkan tempat penelitian dilaksanakan di cabang olahraga pencak silat di 

KONI DKI Jakarta. 

C. Metode Penelitian 

Metode adalah pengetahun bebagai macam kerja yang digunakan 

dengan objek ilmu-ilmu yang bersangkutan. Penggunaan metode penelitian 

dalam suatu penelitian harus tepat dan mengarah kepada tujuan penelitian 

serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan aturan yang 

berlaku agar dalam penelitian itu dapat memperoleh hasil yang sesuai 

dengan harapat peneliti (Sutrisno Hadi, 2004: 4). 

D. Populasi dan Sampel 

Populsai adalah seluruh penduduk yang diselidiki dan dibagi menajdi 

sejumlah individu yang paling sedikit memilki sifat yang sama (Sutrisno, Hadi, 

2004:77) sedangkan menurut Suharsimi (2002:108) populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet 
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Pelatda pencak silat Pelatda DKI Jakarta tahun 2015. Sampel adalah adalah 

sebagian atau wakil yang diteliti (Suharsimi, 2002:109) sedangkan besar 

kecilnya sampel dari jumlah populasi sebenarnya tidak ada. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat pada waktu penelitian menggunakan 

metode pengetesan kinerja untuk mengetahui hasil tes kondisi fisik atlet 

Pelatda pencak silat Pelatda DKI Jakarta tahun 2015 dan mengetahui 

tentang tujuan tes dan pengukuran. Sebelum pengambilan data dilapangan 

dilakukan, maka diperlukan instrumen tes atlet Pelatda pencak silat Pelatda 

DKI Jakarta tahun 2015. Adapun kisi instrumen tes atlet PELATDA pencak 

silat PELATDA DKI Jakarta tahun 2015. 

 Kelincahan    : (Shutle Run8 x 5 meter) 

 Daya Tahan Anaerobik  : Start sprint 300 meter) 

 Daya Tahan Aerobik  : Bleep test 

 Muskular endurance  : Daya tahan otot lengan Push up 

 : Daya tahan otot perut Sit up 

 Balance    : Stork Stand 

 Flexibility    : (Sit & Reach) 

 Power Tungkai   : Vertical Jump 

1. Kelincahan  

Nama    : tes shuttle run (8 x 5 meter) 
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Tujuan  : Mengukur kelincahan atlet 

Peralatan  : lintasan, papan pencatat, buku, bulpoin, cone. 

Pelaksanaan  : Altet bersiap pada posisi start menggunakan 

start berdiri, setelah mendengarkan aba-aba dari 

strater, atlet berlari secepat-cepatnya secara 

bolak-balik dengan jarak 5 meter, waktu dicatat 

setelah atlet mencapai garis finish setelah 8 kali 

balikan, setiap atlet mendapat 2 kali kesempatan 

untuk melakukan tes shuttle run.  

2. Daya tahan Anaerobik 

Nama    : (Start Sprint 300 meter) 

Tujuan  :  mengukur daya tahan anaerobik 

Peralatan  : lintasan, papan pencatat, buku, bulpoin, cone. 

Pelaksanaan  : Altet bersiap pada posisi start 300 meter 

(menggunakan track atletik) menggunakan start 

berdiri, setelah mendengarkan aba-aba dari 

strater, atlet berlari secepat-cepatnya menuju 

garis finish, waktu dicatat setelah atlet mencapai 

garis finish. 

 

3. Daya Tahan Aerobik 

Nama    : Bleep Test 



 

 

43 

 

Tujuan  : mengukur daya tahan aerobik atlet 

Peralatan : lintasan, CD, Pengeras suarapapan pencatat, 

buku, bulpoin, cone. 

Pelaksanaan : Altet bersiap pada posisi start menggunakan 

start berdiri, setelah mendengarkan aba-aba dari 

tape recorder atau pengeras suara, atlet berlari 

secara bolak-balik dengan jarak 20 meter 

mengikuti aba-aba dari tape recorder, atlet 

diharapkan berusaha agar dapat sampai ke ujung 

yang berlawanan bertepatan dengan sinyal tut 

yang pertama berbunyi, untuk kemudian berbalik 

dan berlari ke arah yang berlawanan. Setiap kali 

sinyal tut berbunyi peserta tes harus sudah 

sampai di salah satu ujung lintasan lari yang di 

tempuhnya. Tester mencatat level tertinggi yang di 

capai oleh atlet. 

4. Muskular Endurance 

Nama  : Daya tahan kekuatan otot lengan  

(push up 1 menit) 

Tujuan : mengukuraya tahan kekuatan otot lengan atlet 

Peralatan : matras, lantai, atau lapangan, papan pencatat, 

buku, bulpoin, cone. stopwatch. 
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Pelaksanaan  : Altet bersiap pada posisi push up diatas matras 

atau rumput, setelah mendengarkan aba-aba dari 

strater, atlet melakukan push up selama 1 menit 

(tanpa istirahat/berhenti), terter akan mencatat 

jumlah push up yang telah dilakukan oleh atlet 

selama 1 menit. Jika dalam waktu kurang dari 1 

menit atlet sudah berhenti/ istirahat, maka teste 

akan mencatat waktu serta jumlah push up yang 

dilakukan oleh atlet. Teknik push up untuk putra 

dan putri berbeda. 

5. Muskular Endurance 

Nama  : Daya tahan kekuatan otot perut  

(sit up 2 menit) 

Tujuan : mengukurdaya tahan kekuatan otot perut atlet 

Peralatan : matras, lantai, atau lapangan, papan pencatat, 

buku, bulpoin, stopwatch. 

Pelaksanaan  : Altet bersiap pada posisi sit updiatas matras 

atau rumput dengan lutut ditekuk, setelah 

mendengarkan aba-aba dari strater, atlet 

melakukan sit up selama 2 menit (tanpa 

istirahat/berhenti), tester akan mencatat jumlah sit 

up yang telah dilakukan oleh atlet selama 2 menit. 
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Jika dalam waktu kurang dari 2 menit atlet sudah 

berhenti/ istirahat, maka teste akan mencatat 

waktu serta jumlah sit up yang dilakukan oleh 

atlet.  

6. Balance 

Nama  : Stork Stand 

Tujuan : mengukur keseimbangan atlet 

Peralatan : lantai, papan pencatat, buku, bulpoin,stopwatch. 

Pelaksanaan : Altet bersiap pada posisi  berdiri dengan satu 

kaki danmenempatkantangandi pinggul, satu kaki 

di kaitkan menempel di lutut kaki yang digunakan 

untuk berdiri. Stopwatchdimulai saat tumit mulai 

dinaikkandari lantai. Atlet berusaha untuk tetap 

stabil dan tidak bergerak sedikitpun. 

Stopwatchakan dihentikan oleh tester apabila ada 

gerakan pada kaki yang dijadikan untuk berdiri 

maupun kaki yang di kaitkan. Kaki yang di kaitkan 

menyentuh lantai. Tesetr mencatat waktu yang 

diperoleh atlet pada saat melakukan stork stand. 

7. Flexibility 

Nama  : Stork Stand 

Tujuan : mengukur keseimbangan atlet 
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Peralatan :tembok, lantai, papan pencatat, buku, 

bulpoin,penggaris, atau meteran 

Pelaksanaan : Altet bersiap pada posisi  tegak bersandar pada 

tembok tanpa alas kaki dengan merapatkan kedua 

kaki, tester mengukur posisi tungkai, setelah ada 

aba-aba dari tester atlet membuka kkai selebar 

mungkin dengan bagian tubuh belakang tetap 

bersandar pada tembok. Atlet menjulurkan tangan 

di lantai sejauh mungkin, tester akan mengukur 

jauhnya jangkauan tangan dari titik pengukuran 

poisis tungkai.  

8. Power tungkai 

Nama  : Vertical jump 

Tujuan :  Mengetahui power tungkai atlet 

Peralatan : papan berskala cm dengan lebar 30 cm dan 

panjang 150 cm. Jarak titik nol dari lantai 150 cm. 

tembok, lantai, papan pencatat, buku, bulpoin 

Pelaksanaan : Altet bersiap pada posisi  berdiri di samping 

papan bersekala yang di tempelkan di tembok 

atau dinding. Setelah aba-aba dari tester etlet 

bersiap melakukan lompatan dan melalakukan 

raihan setinggi-tingginya ke papan berskala. Atlet 
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memilki 3 kali kesempatan untuk melaukan 

lompatan. Tester mencatat semua raihan yang 

dilakukan oleh atlet. Nilai yang tertinggi yang nanti 

yang di ambil. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

 
A.  Deskripsi Data 

 
 Deskripsi data dari hasil penelitian bertujuan untuk memberikan 

gambaran umum mengenai penyebaran distribusi data, baik berupa ukuran 

letak distribusi frekuensi. Harga-harga yang disajikan setelah diolah dari data 

mentah dengan menggunakan metode statistic deskriptif, yaitu harga rata-

rata, simpangan baku, Modus, Median, distribusi frekuensi serta grafik 

histogram. Rangkuman hasil perhitungan statistik deskriptif tersebut 

dikemukakan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Rangkuman Hasil Penelitian  

STATISTIK 
VARIABEL 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Jumlah Sampel 15 15 15 15 15 15 15 15 

Nilai Minimum 12.93 43.36 30.2 20 49 4.05 12 40 

Nilai Maksimum 16.51 1.05.84 48 76 141 22.83 30 69 

Rentang 3.58 62.48 17.8 56 92 18.78 18 29 

Rata-rata 14.54 51.28 38.49 44.00 89.93 10.77 20.60 50.73 

Simpangan 
Baku 

0.99 5.02 5.17 17.30 19.33 6.30 4.64 7.83 

varians 0.98 25.24 26.70 299.29 373.50 39.65 21.54 61.35 

 

Keterangan: 

X1 : Kelincahan 

X2 : Daya Tahan An erobik 300 m 

X3 : VO2Maks 

X4 :Daya Tahan  Kekuatan otot lengan 

X5 :Daya Tahan Kekuatan Otot Perut 
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X6 : Balance 

X7 : Flexibility 

X8 : Power Tungkai 

 

1. Tes Kelincahan 

 Hasil tes kelincahan atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga 

Pencak Silat diperoleh skor terendah 12.93 poin dan skor tertinggi 16.51 

sehingga rentangnya adalah 3,58. Nilai rata-rata sebesar 14,54, Simpangan 

Baku sebesar 0,99 dan Varians sebesar 0,98. 

 Berdasarkan data tentang analisis data tes kelincahan atlet PELATDA 

DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat tersebut, dapat disusun distribusi 

frekuensinya sebagai berikut: 

Tabel 4.2.Daftar Distribusi Frekuensi tes kelincahan atlet PELATDA DKI 

Jakarta Cabang Olahraga Pencak    Silat 

No Kelas Interval 
Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi 
Relatif(%) 

1 12.93 - 13.65 4 26.67 % 

2 13.66 - 14.38 3 20 % 

3 14.39 - 15.11 4 26.67 % 

4 15.12 -  15.84 2 13.33 % 

5 15.85 - 16.57 2 13.33 % 

Jumlah 15 100 % 

 

 Berdasarkan tabel di atas  pada data tes kelincahan atlet PELATDA 

DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat  dengan  rata-rata  kelompok 

sebanyak 4 orang (26,67%).     Berada di bawah  rata-rata kelompok 



viii 

sebanyak 2 orang (13,33%) dan berada di atas rata-rata kelompok sebanyak 

3 orang dengan frekuensi relatif sebesar 20%. 

 Hasil penelitian tentang tes kelincahan atlet PELATDA DKI Jakarta 

Cabang Olahraga Pencak Silat dapat ditampilkan dalam bentuk histogram 

sebagai berikut: 

 

 

 
 
Gambar 4.1. Histogram batang tes kelincahan atlet PELATDA DKI Jakarta 
Cabang Olahraga Pencak Silat 
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Gambar 4.2. Histogram lingkaran tes kelincahan atlet PELATDA DKI Jakarta 
Cabang Olahraga Pencak Silat  
   
2. Daya Tahan An erobik 300 m 

 Hasil tes daya tahanan aerobik atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang 

Olahraga Pencak Silat diperoleh skor terendah 1.05.90 dan skor tertinggi 

43.36 sehingga rentangnya adalah 62.48. Nilai rata-rata sebesar 51,28 

Simpangan Baku sebesar 5,99 dan Varians sebesar 25,24. 

 Berdasarkan data tentang analisis data daya tahan an erobik 300 m 

atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat tersebut, dapat 

disusun distribusi frekuensinya sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Daftar Distribusi Frekuensi tes Daya Tahan An erobik 300 m atlet 

PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak    Silat   

No Kelas Interval 
Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi 
Relatif(%) 

1 43.36 - 55.86 9 60 % 

4

3
4

2

2

12.93 - 13.65

13.66 - 14.38

14.39 - 15.11

15.12 -  15.84

15.85 - 16.57
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2 55.87 - 68.37 2 13 % 

3 68.38 - 80.88 0 0 % 

4 80.89 -  93.39 0 0 % 

5 93.40 - 1.05.90 4 27 % 

Jumlah 15 100 % 

 

 Berdasarkan tabel di atas  pada data tes daya tahan an erobik 300  

atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat  dengan  rata-

rata  kelompok sebanyak 2 orang (13%).     Berada di bawah  rata-rata 

kelompok sebanyak 4 orang (27%) dan berada di atas rata-rata kelompok 

sebanyak 9 orang dengan frekuensi relatif sebesar (60%). 

 Hasil penelitian tentang tes daya tahan an erobik 300  atlet PELATDA 

DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat dapat ditampilkan dalam bentuk 

histogram sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.3. Histogram Batang  Daya Tahan An erobik 300 m atlet PELATDA 
DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat 
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Gambar 4.4. Histogram Lingkaran  Daya Tahan An erobik 300 m atlet 
PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat 
 

 

3. VO2Max 

 Hasil tes VO2Max atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga 

Pencak Silat diperoleh skor terendah 30.2 poin dan skor tertinggi 48 sehingga 

rentangnya adalah 17,8. Nilai rata-rata sebesar 38,49. Simpangan Baku 

sebesar 5.17 dan Varians sebesar 26.70 

 Berdasarkan data tentang analisis data tes VO2Max atlet PELATDA 

DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat tersebut, dapat disusun distribusi 

frekuensinya sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Daftar Distribusi Frekuensi tes VO2Max PELATDA DKI Jakarta 

Cabang Olahraga Pencak    Silat 

No Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Relatif(%) 
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Absolut 

1 30.2 - 33.76 4 27 % 

2 33.77 - 37.33 3 20 % 

3 37.34 - 40.90 3 20 % 

4 40.91 -  44.47 3 20 % 

5 44.48 - 48.04 2 13 % 

Jumlah 15 100 % 

 

 Berdasarkan tabel di atas  pada data tes VO2Max atlet PELATDA DKI 

Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat  dengan  rata-rata  kelompok 

sebanyak 3 orang (20%).     Berada di bawah  rata-rata kelompok sebanyak 3 

orang (20%) dan berada di atas rata-rata kelompok sebanyak 3 orang 

dengan frekuensi relatif sebesar (20%).  

 Hasil penelitian tentang tes VO2Max atlet PELATDA DKI Jakarta 

Cabang Olahraga Pencak Silat dapat ditampilkan dalam bentuk histogram 

sebagai berikut: 

 

 

4

3 3 3

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

30.2 - 33.76 33.77 - 37.33 37.34 - 40.90 40.91 -  44.47 44.48 - 48.04



 

 

55 

 

Gambar 4.5. Histogram Batang  Tes VO2Max atlet PELATDA DKI Jakarta 
Cabang Olahraga Pencak Silat 
 

 

 

Gambar 4.6. Histogram Lingkaran  Tes VO2Max atlet PELATDA DKI Jakarta 
Cabang Olahraga Pencak Silat 
 

 

 

4. Daya Tahan  Kekuatan Otot Lengan 

 Hasil tes tahan  kekuatan otot  lengan atlet PELATDA DKI Jakarta 

Cabang Olahraga Pencak Silat diperoleh skor terendah 20 poin dan skor 

tertinggi 76 sehingga rentangnya adalah 56. Nilai rata-rata sebesar 44.  

Simpangan Baku sebesar 17.30  dan Varians sebesar 299,29. 
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 Berdasarkan data tentang analisis data tes tahan  kekuatan otot  

lengan atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat tersebut, 

dapat disusun distribusi frekuensinya sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Daftar Distribusi Frekuensi tes Daya Tahan  Kekuatan Otot Lengan 

atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak    Silat 

No Kelas Interval 
Frekuensi 
Absolut Frekuensi Relatif(%) 

1 20 - 31 4 27 % 

2 32 - 43 4 27 % 

3 44 - 55 2 13 % 

4 56 - 67 3 20 % 

5 68 - 79 2 13 % 

Jumlah 15 100 % 

 

 Berdasarkan tabel di atas  pada data tes tahan  kekuatan otot  lengan 

atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat  dengan  rata-

rata  kelompok sebanyak 2 orang (13,33%).     Berada di bawah  rata-rata 

kelompok sebanyak 3 orang (20%) dan berada di atas rata-rata kelompok 

sebanyak 4 orang dengan frekuensi relatif sebesar (27%). 

 Hasil penelitian tentang testahan  kekuatan otot  lengan atlet 

PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat dapat ditampilkan 

dalam bentuk histogram sebagai berikut: 
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Gambar 4.7. Histogram Batang  tes daya tahan  kekuatan otot  lengan atlet 
PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat 

 

 

Gambar 4.8. Histogram Lingkaran  tesdaya tahan  kekuatan otot  lengan atlet 
PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat 
5. Daya Tahan Kekuatan Otot Perut 
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 Hasil tes daya tahan  kekuatan otot perut atlet PELATDA DKI Jakarta 

Cabang Olahraga Pencak Silat diperoleh skor terendah 49 poin dan skor 

tertinggi 141 sehingga rentangnya adalah 92. Nilai rata-rata sebesar 

89.93.Simpangan Baku sebesar 19.33 dan Varians sebesar 373.50. 

 Berdasarkan data tentang analisis data tes kelincahan atlet PELATDA 

DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat tersebut, dapat disusun distribusi 

frekuensinya sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Daftar Distribusi Frekuensi tes daya tahan  kekuatan otot perutatlet 

PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak  Silat 

No Kelas Interval 
Frekuensi 
Absolut Frekuensi Relatif(%) 

1 49  - 67 1 7 % 

2 68 - 86 6 40 % 

3 87 - 105 5 33 % 

4 106 - 124 2 13 % 

5 125 - 143 1 7 % 

Jumlah 15 100%  

 

 Berdasarkan tabel di atas  pada data tes daya tahan  kekuatan otot 

perut atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat  dengan  

rata-rata  kelompok sebanyak 5 orang (33%).     Berada di bawah  rata-rata 

kelompok sebanyak 2 orang (13%) dan berada di atas rata-rata kelompok 

sebanyak 6 orang dengan frekuensi relatif sebesar (40%). 
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 Hasil penelitian tentang tes daya tahan  kekuatan otot perut atlet 

PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat dapat ditampilkan 

dalam bentuk histogram sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.9. Histogram Batang  Daya Tahan  Kekuatan Otot Perutatlet 
PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat 
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Gambar 4.10. Histogram Lingkaran  Daya Tahan  Kekuatan Otot Perutatlet 
PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat 
6. Balance 

 Hasil tes balance atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga 

Pencak Silat diperoleh skor terendah 4.05 dan skor tertinggi 22.83 sehingga 

rentangnya adalah 18.78. Nilai rata-rata sebesar 10.77, Simpangan Baku 

sebesar 6.30 dan Varians sebesar 39.65. 

 Berdasarkan data tentang analisis data tes balanceatlet PELATDA DKI 

Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat tersebut, dapat disusun distribusi 

frekuensinya sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Daftar Distribusi Frekuensi tes balanceatlet PELATDA DKI Jakarta 

Cabang Olahraga Pencak    Silat 

No Kelas Interval 
Frekuensi 
Absolut Frekuensi Relatif(%) 

1 4.05 - 7.81  7 47 % 
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2 7.82 - 12.70 3 20 % 

3 12.71 - 16.47 2 13 % 

4 16.48  -  20.24 2 13 % 

5 20.25 - 24.01 1 7 % 

Jumlah 15 100% 

 

 Berdasarkan tabel di atas  pada data tes balance atlet PELATDA DKI 

Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat  dengan  rata-rata  kelompok 

sebanyak 2 orang (13%).  Berada di bawah  rata-rata kelompok sebanyak 2 

orang (13%) dan berada di atas rata-rata kelompok sebanyak 3 orang 

dengan frekuensi relatif sebesar (20%).  

 Hasil penelitian tentang tes balance atlet PELATDA DKI Jakarta 

Cabang Olahraga Pencak Silat dapat ditampilkan dalam bentuk histogram 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.11. Histogram Batang  TesBalanceatlet PELATDA DKI Jakarta 
Cabang Olahraga Pencak Silat 

 

 

Gambar 4.12. Histogram Batang  TesBalanceatlet PELATDA DKI Jakarta 
Cabang Olahraga Pencak Silat 

 

 

 

7. Flexibility 

 Hasil tes flexibility atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga 

Pencak Silat diperoleh skor terendah 12 poin dan skor tertinggi 30 sehingga 

rentangnya adalah 18.Nilai rata-rata sebesar 20.60.Simpangan Baku sebesar 

4.64 dan Varians sebesar 61.35. 
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 Berdasarkan data tentang analisis data tes flexibility atlet PELATDA 

DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat tersebut, dapat disusun distribusi 

frekuensinya sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Daftar Distribusi Frekuensi tes Flexbility atlet PELATDA DKI 

Jakarta Cabang Olahraga Pencak    Silat 

No Kelas Interval 
Frekuensi 
Absolut Frekuensi Relatif(%) 

1 12 - 15.60 2 13  

2 15.61 - 19.21 1 7  

3 19.22 - 22.82 8 53  

4 22.83 - 26.43 3 20  

5 26.44 - 30.44 1 7  

Jumlah 15 100  

 

 Berdasarkan tabel di atas  pada data tes flexibility atlet PELATDA DKI 

Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat  dengan  rata-rata  kelompok 

sebanyak 3 orang (20%).     Berada di bawah  rata-rata kelompok sebanyak 1 

orang (7%) dan berada di atas rata-rata kelompok sebanyak 8 orang dengan 

frekuensi relatif sebesar (53%).  

 Hasil penelitian tentang tes flexibility atlet PELATDA DKI Jakarta 

Cabang Olahraga Pencak Silat dapat ditampilkan dalam bentuk histogram 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.13. Histogram Batang  Tes flexibilityatlet PELATDA DKI Jakarta 
Cabang Olahraga Pencak Silat 

 

 

 

Gambar 4.14. Histogram Lingkaran  Tes flexibilityatlet PELATDA DKI Jakarta 
Cabang Olahraga Pencak Silat 
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8. Power Tugkai 

 Hasil tes power tungkai atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga 

Pencak Silat diperoleh skor terendah 40 poin dan skor tertinggi 69 sehingga 

rentangnya adalah 29. Nilai rata-rata sebesar 50.73, Simpangan Baku 

sebesar  7,83 dan Varians sebesar 61.35. 

 Berdasarkan data tentang analisis data tes power tungkai atlet 

PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat tersebut, dapat 

disusun distribusi frekuensinya sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Daftar Distribusi Frekuensi tes power tungkai atlet PELATDA DKI 

Jakarta Cabang Olahraga Pencak  Silat 

No Kelas Interval Frekuensi Absolut Frekuensi Relatif(%) 

1 40 - 45.80 5 33  

2 45.81- 52.61 5 33  

3 52.62 - 58.42 2 13  

4 58.43 - 64.23 2 13  

5 64.23 - 70.04 1 7  

Jumlah 15 100  

 

 Berdasarkan tabel di atas  pada data tes power tungkai atlet 

PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat  dengan  rata-rata  

kelompok sebanyak 2 orang (13,33%).     Berada di bawah rata-rata 

kelompok sebanyak 2 orang (13,33%) dan berada di atas rata-rata kelompok 

sebanyak 4 orang dengan frekuensi relatif sebesar (26,67%).  
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 Hasil penelitian tentang tes power tungkai atlet PELATDA DKI Jakarta 

Cabang Olahraga Pencak Silat dapat ditampilkan dalam bentuk histogram 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.15. Histogram Batang  Tespower tungkai atlet PELATDA DKI 
Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat 
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Gambar 4.16. Histogram Lingkaran  Tespower tungkai atlet PELATDA DKI 
Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Pembahasan 
 
1. Tes Kelincahan 

 Hasil tes kelincahan atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga 

Pencak Silat diperoleh skor terendah 12.93 poin dan skor tertinggi 16.51 

sehingga rentangnya adalah 3,58. Nilai rata-rata sebesar 14,54, Simpangan 

Baku sebesar 0,99 dan Varians sebesar 0,98. Berdasarkan hasil data tes 

kelincahan atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat  

dengan  rata-rata  kelompok sebanyak 4 orang (26,67%).     Berada di bawah 
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 rata-rata kelompok sebanyak 2 orang (13,33%) dan berada di atas 

rata-rata kelompok sebanyak 3 orang dengan frekuensi relatif sebesar 20%.  

   
2. Daya Tahan An erobik 300 m 

 Hasil tes daya tahanan aerobik atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang 

Olahraga Pencak Silat diperoleh skor terendah 1.05.90 dan skor tertinggi 

43.36 sehingga rentangnya adalah 62.48. Nilai rata-rata sebesar 51,28 

Simpangan Baku sebesar 5,99 dan Varians sebesar 25,24. Berdasarkan 

hasil pada data tes daya tahan an erobik 300  atlet PELATDA DKI Jakarta 

Cabang Olahraga Pencak Silat  dengan  rata-rata  kelompok sebanyak 2 

orang (13%).     Berada di bawah  rata-rata kelompok sebanyak 4 orang 

(27%) dan berada di atas rata-rata kelompok sebanyak 9 orang dengan 

frekuensi relatif sebesar (60%). 

  

 

3. VO2Max 

 Hasil tes VO2Max atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga 

Pencak Silat diperoleh skor terendah 30.2 poin dan skor tertinggi 48 sehingga 

rentangnya adalah 17,8. Nilai rata-rata sebesar 38,49. Simpangan Baku 

sebesar 5.17 dan Varians sebesar 26.7 .Berdasarkan hasil  data tes VO2Max 

atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat  dengan  rata-

rata  kelompok sebanyak 3 orang (20%).  Berada di bawah  rata-rata 
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kelompok sebanyak 3 orang (20%) dan berada di atas rata-rata kelompok 

sebanyak 3 orang dengan frekuensi relatif sebesar (20%).  

4. Daya Tahan  Kekuatan Otot Lengan 

 Hasil tes tahan  kekuatan otot  lengan atlet PELATDA DKI Jakarta 

Cabang Olahraga Pencak Silat diperoleh skor terendah 20 poin dan skor 

tertinggi 76 sehingga rentangnya adalah 56. Nilai rata-rata sebesar 44.  

Simpangan Baku sebesar 17.30  dan Varians sebesar 299,29. Berdasarkan 

hasil data tes tahan  kekuatan otot  lengan atlet PELATDA DKI Jakarta 

Cabang Olahraga Pencak Silat  dengan  rata-rata  kelompok sebanyak 2 

orang (13,33%).     Berada di bawah  rata-rata kelompok sebanyak 3 

orang (20%) dan berada di atas rata-rata kelompok sebanyak 4 orang 

dengan frekuensi relatif sebesar (27%). 

5. Daya Tahan Kekuatan Otot Perut 

 Hasil tes daya tahan  kekuatan otot perut atlet PELATDA DKI Jakarta 

Cabang Olahraga Pencak Silat diperoleh skor terendah 49 poin dan skor 

tertinggi 141 sehingga rentangnya adalah 92. Nilai rata-rata sebesar 

89.93.Simpangan Baku sebesar 19.33 dan Varians sebesar 373.50. 

Berdasarkan hasil data tes daya tahan  kekuatan otot perut atlet PELATDA 

DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat  dengan  rata-rata  kelompok 

sebanyak 5 orang (33%). Berada di bawah  rata-rata kelompok sebanyak 2 

orang (13%) dan berada di atas rata-rata kelompok sebanyak 6 orang 

dengan frekuensi relatif sebesar (40%).  
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6. Balance 

 Hasil tes balance atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga 

Pencak Silat diperoleh skor terendah 4.05 dan skor tertinggi 22.83 sehingga 

rentangnya adalah 18.78. Nilai rata-rata sebesar 10.77, Simpangan Baku 

sebesar 6.30 dan Varians sebesar 39.65. Berdasarkan hasil data tes balance 

atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat  dengan  rata-

rata  kelompok sebanyak 2 orang (13%).  Berada di bawah  rata-rata 

kelompok sebanyak 2 orang (13%) dan berada di atas rata-rata kelompok 

sebanyak 3 orang dengan frekuensi relatif sebesar (20%).  

7. Flexibility 

 Hasil tes flexibility atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga 

Pencak Silat diperoleh skor terendah 12 poin dan skor tertinggi 30 sehingga 

rentangnya adalah 18.Nilai rata-rata sebesar 20.60.Simpangan Baku sebesar 

4.64 dan Varians sebesar 61.35. Berdasarkan hasil data tes flexibility atlet 

PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat  dengan  rata-rata  

kelompok sebanyak 3 orang (20%).     Berada di bawah  rata-rata kelompok 

sebanyak 1 orang (7%) dan berada di atas rata-rata kelompok sebanyak 8 

orang dengan frekuensi relatif sebesar (53%).  

8. Power Tugkai 

 Hasil tes power tungkai atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga 

Pencak Silat diperoleh skor terendah 40 poin dan skor tertinggi 69 sehingga 

rentangnya adalah 29. Nilai rata-rata sebesar 50.73, Simpangan Baku 
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sebesar  7,83 dan Varians sebesar 61.35. Berdasarkan hasil data tes power 

tungkai atlet PELATDA DKI Jakarta Cabang Olahraga Pencak Silat  dengan  

rata-rata  kelompok sebanyak 2 orang (13,33%). Berada di bawah rata-rata 

kelompok sebanyak 2 orang (13,33%) dan berada di atas rata-rata kelompok 

sebanyak 4 orang dengan frekuensi relatif sebesar (26,67%).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

D. Kesimpulan 

Hasil tes kondisi fisik atlet PELATDA pencak silat DKI Jakarta tahun 2015 

dapat ditarik kesimpulan 

1. Para atlet Pelatda Pencak Silat memiliki kemampuan fisik yang cukup 

baik  

2. Adanya peningkatan kondisi fisik yang dimiliki oleh para altet pencak 

silat. 

 

 

E. Saran-saran 

Berdasarkan keseimpulan diatas, saran yang dapat disampaikan 

diantaranya: 

1. Kepada pelatih hendaknya lebih fokus lagi dalam memberikan porsi 

latihan sesuai dengan kebutuhan 

2. Alat dan fasilitas pendukung latihan harus disediakan dalam penunjang 

latihan , agar atlet dalam menjalankan program latihan dengan baik 

3. Kepada peneliti disarankan melanjutkan penelitian lanjtan dengan 

menggunakan populasi yang lebih banyak lagi. 

4. Tingkat kondisi fisik atlet hendaknya lebih luas lagi dengan tes kondisi 

fisik yang relevan. 
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