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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan olahraga adalah suatu aktifitas fisik yang sangat 

bermanfaat bagi masyarakat dan sudah selayaknya dijadikan sebagai 

kebutuhan pokok bagi setiap manusia, karena olahraga dapat 

meningkatkan kesehatan jasmani. Upaya menggelorakan semangat 

berolahraga pun digiatkan, misalnya melalui semboyan 

“memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat”. Upaya 

ini harus dimulai dari perseorangan atau individu, kemudian meningkat ke 

keluarga, dan akhirnya meluas ke berbagai kelompok serta lapisan 

masyarakat Indonesia yang gemar berolahraga. Untuk itu olahraga perlu 

ditingkatkan dan disebarluaskan secara menyeluruh agar diketahui, 

dipelajari dan dipraktekkan oleh seluruh lapisan masyarakat.Setiap 

individu dalam masyarakat dapat memilih aktivitas cabang olahraga sesuai 

dengan minatnya. 

Salah satu cabang olahraga yang saat ini mulai banyak digemari 

adalah olahraga beladiri Pencak Silat.Hal ini ditandai dengan mulai 

banyaknya Perguruan Pencak Silat baik di tingkat sekolah, perguruan 

tinggi, kabupaten atau kota, bahkan di tingkat nasional. Pencak Silat 

adalah olahraga beladiri yang ada di Indosesia sejak zaman dahulu, 

Pencak Silat sebelum zaman kemerdekaan  merupakan suatu kegiatan 



yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pemuda di Indonesia yang 

bertujuan untuk dapat meningkatkan kemampuan fisik dan psyhis para 

pemuda dalam menghadapi para penjajah. Pencak Silat diajarkan di 

pesanteren pesanteren sebagi upaya untuk meningkatkan bela negara 

para santri pada saat itu, karena basis dari perjuangan berada pada rakyat 

dan khususnya yang menimba pendidikan di pesanteren.  

Pencak Silat sudah terbukti dapat dijadkian sebagai bagian dari 

kegiatan yang turut andil dalam memperjauangkan kemerdekaan atas 

bangsa Indosesia. Dan itu menunjukkan bahswa pada saat itu masyarakat 

memiliki ketangkasan kekuatan dan kemampuan untuk dapat yang baik, 

karena dengan hanya bersenjatakan bambo runcing , bangsa Indosesia 

dapat mengusir para penjajah, salah satunya adalah sumbangsih dari 

keberadaan olahraga Pencak Silat. Untuk menjadi tuan rumah 

dinegaranya sendiri. Tujuan masyarakat mempelajari beladiri Pencak Silat 

ini beraneka ragam yaitu ada yang menginginkan suatu prestasi baik 

nasional ataupun internasional dan ada juga yang bertujuan untuk 

menjaga kebugaran dan menjadikan sebagi seni beladiri yang perlu untuk 

dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.  

Salah satu tujuan yang sudah digariskan dalam pembinaan 

beladiri Pencak Silat adalah meningkatan gairah berlatih para pesilat. 

Karena dengan berlatih keterampilan yang dimilikiakan terjadi perubahan 

kearah yang lebih baik. Salah satu sarana untuk mengukur kemajuan 

perkembangan kemampuan para pesilat adalah dengan mengadaknya 



even-even kejuaran khusus Pencak Silat.  Kejuaraan ini dilaksanakan 

untuk dijadikan tempat mengukur kemajuan dari para pesilat. Kejuaran 

Pencak Silat cukup beragam dari hanya sekedar antar club-club sampai 

pada ajang kejuaraan dunia. 

Yang akan peneliti lasanakan adalah dasar dari pengamatan 

para pesilat yang dijadikan sebagai asset milik Indonesia. Yaitu 

penyelenggaraan PON yang selama ini sudah dilaksanakan. Kenapa 

menjurus pada kejuaraan PON, karena pada PON ini lah juara-juara dari 

seluruh Indonesia bertanding untuk mengadu kekuatan dari masing-

masing daerah atau provinsi. Sehingga peneliti mengambil PON sebagai 

tempat penelitian. 

Atlet-atlet Pencak Silat DKI Jakarta merupakan atlet-atlet binaan 

Universitas Negeri Jakarta yang hamper 95 persennya adalah berasal dari 

UNJ. Sehingga peneliti sangat tertarik untuk meneliti profile atlet Pencak 

Silat PON DKI Jakarta. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang diutarakan diatas maka dapat di 

identifikasikan masalahnya. 

1. Postur tubuh mempengaruhi prestasi atlet 

2. Lama latihan dan penguasaan teknik mempengaruhi prestasi 

3. Pendidikan mempengaruhi penampilan atlet 

4. Pengalaman bertanding mempengaruhi penampilan atlet 

C. Pembatasan Masalah 



Pada penelitian ini dibatasi pada profile atlet Pencak Silat yang 

mengikuti kejuaraan PON tahun 2016 di Jawa Barat 

D. Perumusan Masalah  

Bagaimanakah profile atlet Pencak Silat DKI Jakarta pada PON 2016 di 

Jawa Barat 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan hasil penelitian ini dilihat berdasarkan rumusan 

permasalahan   diatas maka manfaatnya dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan penilaian pada atlet yang 

akan mengikuti suatu acara pertandingan. 

2. Mempersiapkan atlet yang akan berlaga untuk suatu kejuaraan, agar 

terhindar dari cedera 

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk pelatih dan pembina agar 

mempertimbangan factor-faktor penampilan yang 

diimplementasikan pada fortofolio atlet. 

  



BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A.  Deskripsi Konseptual 

 Penampilan atlet seharusnya menjadikan perhatian khusus bagi yang 

akan tampil untuk turut serta dalam bertanding. Salah satu yang harus dan 

segera diperhatikan adalah mengenai kondisi fisik, karena kondisi fisik atlet 

pada umumnya dan atlet Pencak Silat pada khususnya hatuslah tampil prima. 

Untuk menunjang hal tersebut kiranya poin yang pertama yang semestinya 

diperhatikan adalah profile atlet dari sisi kondisi fisik.  

1. Unsur-Unsur Kondisi Fisik 

1). Kekuatan Otot / Strength 

Kekuatan otot dapat diartikan sebagai hasil kerja otot atau 

sekelompok otot dalam melakukan kerja seperti menggerakan anggota 

tubuh saat berlari, berjalan dan mengangkat. Kekuatan otot ini 

dipengaruhi oleh faktor latihan yang teratur dan terencana sistematis. 

Kekuatan otot sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik secara 

keseluruhan karena kekuatan merupakan daya penggerak setiap 

aktivitas fisik dan memegang peran penting dalam melindungi atlet atau 

seseorang dari kemungkinan cedera. Dengan adanya kekuatan otot 

yang baik atlet akan dapat berlari dengan cepat, melempar maupun 

memukul lebih keras akan dapat membantu memperkuat stabilitas 

sendi-sendi. Kekuatan dapat dikatakan bahwa salah satu komponen 



yang paling penting bagi hampir setiap olahraga. Latihan kekuatan 

sendiri juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja kompetisi atlet, 

meningkatkan komponen saraf kontraksi otot, dan menambah ukuran 

serat otot. 1 

Selain itu juga kekuatan merupakan komponen yang sangat 

penting dalam meningkatkan kodisi fisik seseorang secara keseluruhan. 

Kekuatan dapat dirinci menjadi tiga bentuk yaitu kekuatan maksimum 

yang artinya bahwa daya atau tenaga terbesar yang dihasilkan oleh otot 

yang berkontraksi tidak menentukan berapa cepat suatu gerakan 

dilakukan atau berapa lama gerakan itu dapat diteruskan. Bentuk 

lainnya yaitu kekuatan relatif dan daya tahan kekuatan. 2 Menurut 

Sukadiyanto,  Kekuatan (strength) merupakan salah satu komponen 

dasar biomotor yang diperlukan dalam setiap cabang olahraga. Untuk 

dapat mencapai penampilan prestasi yang optimal, maka kekuatan 

harus ditingkatkan sebagai landasan yang mendasari dalam 

pembentukan komponen biomotor lainnya. Sasaran pada latihan 

kekuatan adalah untuk meningkatkan daya tahan otot dalam mengatasi 

beban selama aktivitas olahraga berlangsung.3 Jadi kekuatan otot 

adalah hal yang penting untuk meningkatkan daya otot dan paling 

mendasar dalam pembentukan kodisi fisik yang baik. Maka dengan 

                                                             
1 Gregory Whyte, The Physiology of Training (British: Elsevier Limited, 2006), h.17 
2 James Tangkudung, Kepelatihan Olahraga Pembinaan Prestasi Olahraga (Jakarta: Cerdas 
Jaya. 2012), h. 68-69. 
3 Sukadiyanto dan Dangsina Muluk, Pengantar Teori dan Metodologi Melatih Fisik (Bandung: 
Lubuk Agung, 2011), h. 90 



adanya kekuatan otot yang baik akan menghasilkan penampilan 

prestasi yang baik pula. 

Kekuatan otot / strength adalah kemampuan otot atau 

sekelompok otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal 

melawan tahanan atau beban. Secara mekanis kekuatan otot 

didefinisikan sebagai gaya (force) yang dapat dihasilkan oleh otot atau 

sekelompok otot dalam suatu satu kontraksi maksimal. Kekuatan otot 

hal penting untuk setiap orang. 4 Sesuai dengan pendapat Marcia K. 

Anderson bahwa kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok 

otot untuk meanghasilkan kekuatan dalam satu upaya maksimal.5 Yang 

dijelaskan oleh Ismaryati bahwa kekuatan yaitu merupakan faktor 

utama untuk menciptakan prestasi yang optimal dan tenaga kontraksi 

otot yang dicapai dalam sekali usaha maksimal. Usaha maksimal ini 

dilakukan oleh otot atau sekelompok otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi suatu tahanan dan unsur yang sangat penting dalam 

aktivitas olahraga, karena kekuatan merupakan gaya penggerak, dan 

pencegah cedera.6 Kekuatan secara umum didefinisikan sebagai 

banyaknya tenaga yang digunakan oleh otot atau sekelompok otot saat 

melakukan kontraksi. Kekuatan dapat dilihat dari sudut pandang 

fisiologi yaitu kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan 

                                                             
4 Widiastuti, Tes dan Pengukuran Olahraga (Jakarta: PT Bumi Timur Jaya, 2011), h. 15. 
5 Marcia K. Anderson, Foundation of Athletic Training: Prevention Assesment, and 
Management (USA: West Camden Street, 2009), h. 215. 
6 Ismaryati, Tes dan Pengukuran Olahraga (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2008), h. 
111. 



satu kali kontraksi secara maksimal melawan tahanan atau beban. Dan 

dari sudut pandang biomekanika yaitu gaya yang dapat dihasilkan oleh 

otot atau sekelompok otot dalam satu kontraksi maksimal.7  Bisa 

disimpulkan bahwa kekuatan merupakan kemampuan sekelompok otot 

untuk melakukan kontraksi otot secara maksimal dan mengatasi suatu 

tahanan atau beban. Kekuatan itu sendiri biasanya dipengaruhi oleh 

beberapa hal, seperti panjang otot, besar otot, tingkat kelelahan, dan 

jenis otot yang mendominasi. Kekuatan maksimal merupakan 

kemampuan tenaga terbesar yang dapat dihasilkan oleh sistem 

neuromuskuler selama otot berkontraksi. Kekuatan maksimal itu sendiri 

menggambarkan seberapa besar tenaga yang dihasilkan saat kontraksi 

otot terjadi. Salah satu keuntungan memiliki kekuatan maksimal adalah 

dapat memiliki kemampuan dalam memindahkan beban, baik beban 

dari dalam tubuh maupun dari luar. 8 Menurut Thomas R. Baechle,  At 

the most basic level,the strength hand conditioning professional is 

concemed with maximixing physical performance and must therefore 

conduct programs that are designed to increase muscular strength, 

muscular endurance dan flexibility. 9  Sedangkan menurut Paavo V 

Komi, “the term strength will be employed to identifty the maximal force 

or forque that can be developed by 

                                                             
7 Toho Cholik Mutohir dkk, Berkarakter dengan Berolahraga Berolahraga dengan 
Berkarakter, (Jakarta: Sport Media, 2011 ), h.12. 
8 Santoso Giriwijoyo, Ilmu Faal Olahraga, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 213. 
9 Thomas R. Baechle, Essetials Strength Trainimg Conditioning (USA: Human kinetics,2008), 
h.4. 



the muscles performing a particular joint movement (e.g. elbow 

flexion,knee extension).10 Pendapat diatas menjelaskan bahwa 

kekuatan merupakan daya maksimal atau torsi yang dapat 

dikembangkan oleh otot untuk melakukan gerakan bersama.  A solid 

strength base is needed in order to begin power training 

because maximum strength is important at the very beginning of 

the exercises to get the weight (or the body) moving. The greater 

the athlete’s strength, the faster this initial motion will be. Less 

force and more speed are then required to continue and finish the 

movement.11  

Kekuatan didefinisikan sebagai kerja maksimal kekuatan atau 

momen (retatational kekuatan) yang dihasilkan otot atau sekelompok 

otot.  Menurut Hanif kekuatan adalah kemampuan otot untuk 

membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan.12 Kekuatan otot 

diartikan sebagai tenaga yang dapat dikerahkan sekelompok otot pada 

usaha tunggal yang maksimal. Kekuatan otot maksimal dapat terjadi 

bila jumlah unit gerak dirangsang sesering mungkin. Kemampuan otot 

untuk beradaptasi dengan rangsangan memberikan penampilan yang 

sesuai dengan kekuatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan teknik 

gerak.  Kekuatan juga diartikan sebagai kemampuan neuromuskuler 

                                                             
10 Paavo V. Komi, Strength and Power in Sport (UK: Blackweel science Ltd, 2008), h. 6 
11 Tudor O. Bompa, Theory and Methodology of Training, (Canada: Human Kinetics, 2009), 
h.261 
12 Achmad Sofyan Hanif. Kepelatihan Dasar Sepak Takraw, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2015), h. 142. 



atau syaraf dan otot untuk mengatasi tahanan beban luar dan beban 

dalam. Kekuatan pada umumnya dibutuhkan dalam berbagai cabang 

olahraga. Dapat kita ketahui bersama hampir semua cabang olahraga 

menggunakan fisik untuk dapat memaksimalkan gerakan terjadi. Dan 

hal tersebutlah yang menjadi sebab mengapa perlu sekali dan sangat 

penting peranan kekuatan dalam menjadi bagian dalam aspek yang 

diperlukan dalam gerak.   Kekuatan sebagai pondasi untuk dapat 

diarahkan menuju kekhususan suatu cabang olahraga , yang berupa 

kekuatan maksimal atau kekuatan kecepatan.  

Kekuatan juga diartikan sebagai tenaga atau tegangan otot atau 

yang lebih tepat sekelompok otot yang dapat berkontraksi maksimal 

melawan beban tahanan dalam suatu usaha yang maksimal. 13 Pada 

hakikatnya sama peranan kekuatan otot lengan sangat penting pada 

gerakan melakukan tembakan. Sehingga dengan latihan kekuatan yang 

terpola dengan baik tentunya akan menciptakan kualitas kekuatan yang 

baik. Seorang praktisi juga mengemukakan bahwa keberhasilan dalam 

olahraga membutuhkan suatu potensi spesifik dan pengalaman latihan 

yang direncanakan secara tepat. 14 

2). Daya Ledak Otot /  Power 

Daya ledak atau power merupakan suatu kemampuan gerak 

sangat penting untuk menunjang aktivitas pada setiap  cabang 

                                                             
13 Sugiyanto, Peningkatan Kekuatan Kondisi Fisik dalam Olahraga, (Jakarta: Damara Prize, 
2008), h. 60 
14 Ricky Wirasasmita, Ilmu Urai Olahraga, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 100 



olahraga,kemampuan power ini akan menentukan hasil gerak yang 

baik.15 Seorang atlet dapat melakukan gerakan pada cabang olahraga 

dengan terampil, karena power merupakan kualitas yang sangat 

penting pada gerakan keterampilan yang terdiri dari kombinasi antara 

gerakan yang cepat dan bertenaga. Secara fisikalis kekuatan 

merupakan produk dari masa dikali percepatan, maka dengan demikian 

pengertian dengan ilmu fisika ini mendefinisikan kekuatan sebagai 

kemampuan daya ledak (explosive power atau power).16  

Power merupakan kemampuan otot untuk mengerahkan 

kemampuan maksimal dalam waktu yang amat singkat. James 

Tangkudung menambahkan bahwa power disebut juga dengan 

kekuatan elastis yaitu tipe kekuatan yang sangat diperlukan dimana otot 

dapat bergerak cepat terhadap suatu tahanan dan kombinasi dari 

kecepatan kontraksi dan kecepatan gerak.17 Power adalah kapasitas 

para siswa untuk mengontraksikan otot secara maksimum. Atau, power 

sebagai suatu ledakan aksi yang menghasilkan kecepatan dalam waktu 

yang singkat.18 Daya ledak adalah produk dari hasil kekuatan yang 

diterapkan oleh suatu otot yang cepat dengan kontraksi yang kuat 

menjadi lebih powerfull (tenaga penuh) dibandingkan dengan kekuatan 
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otot yang menerapkan pelan-pelan. 19 Bompa dan Gregory power (daya 

ledak) adalah hasildariduakemampuan; kecepatan maksimal dan 

kekuatan maksimal dalam waktu yang sesingkat mungkin. 20 Daya ledak 

tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas gerak seperti tendangan dalam 

cabang olahraga beladiri Pencak Silat. Selaindari itu daya ledak ini 

merupakan salah satu komponen kondisi fisik yang mempengaruhi hasil 

prestasi keterampilan gerak seseorang.  

Meningkatkan kemampuan daya ledak otot tungkai dalam 

memacu peningkatan prestasi gerak, maka tidak dipisahkan antara 

melatih kecepatan dan kekuatan tersebut, dikarenakan kedua unsur 

tersebut merupakan faktor yang membentuk terciptanya daya ledak 

atau power. Widiastuti mengatakan bahwa power atau sering disebut 

dengan daya eksplosif adalah suatu kemampuan gerak yang sangat 

penting untuk menunjang aktivitas pada setiap cabang olahraga. 21 

Sama halnya dengan pendapat dari Widiastuti bahwa daya 

eksplosif adalah hasil penggabungan dari kekuatan dan kecepatan. 

Dan rumus yang menyatakan besarnya daya eksplosif otot atau 

(power) adalah :Power = Force (strength) X Velocity (speed).22 
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Tahun 2008,h. 233 
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3). Kecepatan / Speed 

Kecepatan merupakan salah satu komponen neuro muscullar 

yang sangat penting dan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam 

setiap cabang olahraga. Setiap aktivitas olahraga baik yang bersifat 

permainan, perlombaan, maupun pertandingan selalu memerlukan 

komponen biomotor kecepatan. Untuk itu kecepatan merupakan salah 

satu unsur biomotor dasar yang harus dilatih dalam upaya mendukung 

pencapaian prestasi olahragawan. Di olahraga ada 2 batasan 

kecepatan : 1) Kecepatan adalah kemampuan untuk bereaksi secepat 

mungkin terhadap rangsangan. Kalau demikinan halnya maka 

kecepatan tersebut dinyatakan sebagai waktu rekasi, hasilnya adalah 

kecepatan reaksi, 2) Kemampuan membuat gerak melawan tahanan 

gerak yang berbeda – beda dengan kecepatan yang setinggi – 

tingginya. Kalau demikian batasan kecepatan max yang siklis dan / atau 

kecepatan max yang asiklis.23 

Kecepatan yaitu kemampuan untuk berjalan, berlari dan 

bergerak dengan sangat cepat. Pengembangan kecepatan berarti juga 

meliputi pengembangan skil, sehingga teknik itu dilakukan dengan 

kecepatan tinggi.24 Kecepatan dibagi menjadi tiga macam yaitu 

                                                             
23 Grosser, Starisckha, Zimmermann, Latihan Fisik Olahraga. ( Jakarta: Komisi  
    Pendidikan dan Penataran Bidang Penelitian & Pengembangan KONI Pusat, 2006),     
    h.1. 
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kecepatan reaksi, kecepatan sprint, dan kecepatan bergerak. 

Kecepatan reaksi adalah waktu antara rangsangan dan gerak pertama. 

Kecepatan sprint adalah kemampuan untuk menempuh jarak dalam 

waktu yang sesingkat – singkatnya. Kecepatan bergerak adalah 

kemampuan bergerak dalam satu gerakan yang ditandai waktu antara 

gerak permulaan dan gerak akhir. 

Secara fisiologis kecepatan dipengaruhi kecepatan kontraksi 

otot. Kecepatan kontraksi otot merupakan pengerutan otot setelah 

mendapat  rangsangan syaraf. Dengan demikian kecepatan 

dipengaruhi oleh prosentasi dan besarnya serabut otot putih dalam 

tubuh seseorang Kecepatan pada kontaksi otot bergantung pada 

komposisi otot. Proporsi dari serabut otot cepat sangat erat kaitannya 

dengan gerakan kecepatan maksimum. Kecepatan dipengaruhi pula 

oleh teknik gerak yang dilakukan , sehingga fungsi dari teknik adalah 

untuk memperbanyak frekuensi gerak dan mempercepat waktu reaksi.  

Secara umum bentuk teknik gerak yang memerlukan unsur 

kecepatan dilakukan dengan benar, caranya adalah memperpendek 

jarak pengungkit ( titik beban dengan titik tumpu ) dan posisi titik 

gravitasi yang tepat. Kecepatan dapat didefenisikan sebagai kapasitas 

individu untuk melakukan gerakan – gerakan secara beurutan dengan 

pola yang sama pada tempo yang tinggi.25 Hal ini sejalan dengan 
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pendapat Lembaga Akreditasi Nasional Keolahragaan yang 

berpendapat kecepatan adalah kemampuan untuk berpindah tempat / 

bergerak pada seluruh tubuh dalam waktu yang singkat.26 

Kecepatan dipengaruhi pula oleh teknik gerak yang dilakukan , 

sehingga fungsi dari teknik adalah untuk memperbanyak frekuensi 

gerak dan mempercepat waktu reaksi. Secara umum bentuk teknik 

gerak yang memerlukan unsur kecepatan dilakukan dengan benar, 

caranya adalah memperpendek jarak pengungkit ( titik beban dengan 

titik tumpu) dan posisi titik gravitasi yang tepat. Teknik yang dilakukan 

dengan benar akan memudahkan dan mempercepat dalam menguasai 

keterampilan dan penggunaan tenaga lebih efisien. Selain itu gerak 

yang dilakukan tampak mudah dan tingkat koordinasi yang tinggi, 

sebagai akibat dari gerak yang dilakukan secara sadar dan relaksasi 

otot antagonis. 

Kecepatan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan 

menggerakkan anggota badan, kaki atau lengan atau bagian statis 

pengumpul tubuh bahkan keseluruhan tubuh dengan kecepatan 

terbesar  yang mampu dilakukan .27 Kecepatan adalah kemampuan 

untuk menempuh jarak dengan cepat. Kemampuan untuk bergerak 

cepat dalam garis lurus merupakan komponen yang tidak terpisahkan 
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    Kemenpora, 2007). h. 62. 
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dari sukses di berbagai olahraga. Garis lurus berlari dapat dibagi 

menjadi tiga tahap : akselerasi, pencapaian kecepatan maksimal, dan 

pemeliharaan kcepatan maksimal.28  

Syarif menyatakan Kecepatan adalah kapasitas gerak dari 

anggota tubuh atau bagian dari sistem pengungkit tubuh atau 

kecepatan pergerakan dari seluruh tubuh yang dilaksanakan dalam 

waktu yang singkat.29 Dengan demikian kecepatan merupakan 

kontraksi yang kuat dan cepat dari otot-otot yang dirubah menjadi 

gerakan halus dan efisien dan sangat dibutuhkan bagi pesepakbola 

untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi dalam menempuh suatu 

jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

4). Koordinasi / coordination 

Komponen biomotor koordinasi diperlukan hampir di semua 

cabang olahraga pertandingan maupun perlombaan, sebab unsur-

unsur dasar teknik gerak dalam olahraga melibatkan sinkronisasi dari 

beberapa kemampuan. Dimana beberapa kemampuan tersebut 

menjadi serangkaian gerak yang selaras, serasi, dan simultan, 

sehingga gerak yang dilakukan nampak luwes dan mudah. Dengan 
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demikian sasaran utama pada latihan koordinasi adalah untuk 

meningkatkan kemampuan penguasaan gerak.30 

Menurut James Tangkudung koordinasi adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan dengan berbagai tingkat kesukaran dengan cepat 

dan efisien dan penuh ketepatan.31 Richard A Schmid dan Timoty D Lee 

berpendapat bahwa one important factor in coordination is the duration 

of the movement being controlled.32 Salah satu faktor terpenting di 

dalam koordinasi adalah durasi atau lamanya waktu gerakan yang bisa 

dikendalikan atau dilakukan.  

Bentuk – bentuk latihan koordinasi yaitu latihan dengan 

perubahan kecepatan dan irama, latihan dalam kondisi lapangan dan 

peralatan yang berubah-ubah (memodifikasi perlengkapan latihan), 

kombinasi berbagai latihan senam, kombinasi berbagai permainan, 

latihan untuk mengembangkan reaksi, lari halang rintang dalam waktu 

tertentu, latihan di depan kaca (cermin), dan melakukan gerakan yang 

kompleks pada akhir latihan.33 Koordinasi adalah kemampuan otot 

dalam mengontrol gerak dengan tepat agar dapat mencapai tugas fisik 

khusus antara perpaduan gerak dari dua atau lebih persendian, yang 
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satu sama lainnya saling berkaitan dalam menghasilkan satu 

keterampilan gerak.34  

Koordinasi juga didefinisikan sebagai hubungan yang harmonis 

dari hubungan saling berpengaruh diantara kelompok-kelompok otot 

selama melakukan kerja, yang ditujukkan dengan berbagai tingkat 

keterampilan39. Sedangkan menurut Marcia K. Anderson, koordinasi 

mengacu pada kemampuan tubuh untuk menjalankan suatu gerakan 

terkontrol atau akurat. Dimana melibatkan interaksi otot kompleks 

menggunakan kecepatan, jarak, arah, ritme, dan ketegangan otot yang 

tepat untuk melakukan suatu gerakan.35 Koordinasi juga merupakan 

kemampuan dari tubuh untuk merangkai beberapa gerakan menjadi 

satu gerakan yang utuh. Hal-hal yang mempengaruhi koordinasi adalah 

intelegensi, kepekaan syaraf sensori, pengalaman motorik, tingkat 

pengembangan kemampuan motorik.36 

Sedangkan menurut Toho Cholik Mutohir koordinasi dapat 

diartikan bahwa kemampuan tubuh untuk mengintegrasikan berbagai 

gerakan yang berbeda menjadi suatu gerakan tunggal yang harmonis 

dan efektif.37  Koordinasi dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu 

gerakan motorik kasar yang melibatkan kelompok otot besar, dan 
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gerakan motorik halus menggunakan kelompok-kelompok kecil. 

Gerakan motorik kasar melibatkan kegiatan seperti berdiri, berjalan, 

melompat-lompat, dan berjalan. Dan untuk gerakan motorik halus 

kegiatannya seperti mencengkram bola.38 Koordinasi bisa dikatakan 

kemampuan untuk melakukan berbagai gerakan pada berbagai tingkat 

kesulitan dengan cepat, tepat, dan efisien. Dimana seorang atlet yang 

memiliki tingkat koordinasi yang baik tidak hanya melakukan 

keterampilan gerak dengan tetapi juga mampu mengatasi tugas latihan 

dengan cepat.39 

5).  Keseimbngan / Balance 

Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap dan 

posisi tubuh pada saat berdiri (static balance) atau pada saat melakukan 

gerakan (dynamic balance). Keseimbangan yaitu kemampuan 

seseorang mengendalikan organ-organ syaraf otot. Terdapat dua 

macam keseimbangan yaitu keseimbangan statis dan dinamis. 

Keseimbangan statis adalah kemampuan mempertahankan keadaan 

seimbang dalam keadaan berdiri. Syarat keseimbangan statis yaitu 

dapat mempertahankan posisi seimbang minimal tiga detik tanpa ada 

pergerakan. Sedangkan keseimbangan dinamis adalah kemampuan 

mempertahankan keadaan seimbang dalam keadaan bergerak.40 
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Balance atau keseimbangan adalah kemampuan untuk 

mempertahankan sistem neorumuscular kita dalam posisi statis, atau 

mengontrol sitem neorumuscular tersebut dalam posisi dinamis atau 

sikap efisien saat kita bergerak, keseimbangan berarti terkoordinasi dan 

terkontrol dalam mempertahankan posisi tubuh.41 

Keseimbangan juga dapat diartikan bahwa pemeliharaan 

keseimbangan pada saat statis atau bergerak. Hand stand, berjalan 

diatas balok keseimbangan adalah contoh ketrampilan olahraga yang 

memerlukan keseimbangan.42 Keseimbangan juga merupakan 

kemampuan mempertahankan sikap dan posisi tubuh pada bidang 

tumpuan pada saat berdiri (static balance) pada saat melakukan 

gerakan (dynamic balance). 43 Dengan kata lain bahwa dalam 

keseimbangan dinamis yang merupakan kemampuan 

mempertahankan keadaan seimbang dalam keadaan bergerak, 

misalnya berlari, berjalan, melambung dan sebagaiannya. Kualitas 

keseimbangan dinamis bergantung pada mekanisme dalam saluran 

semisirkular, persepsi kinestik, tendon dan persendian, persepsi visual 

selama melakukan gerakan, dan kemampuan koordinasi. 

Keseimbangan merupakan kemampuan yang penting karena 
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digunakan dalam aktivitas sehari-hari, misalnya berjalan, berlari, 

sebagian terbesar olahraga dan permainan. 44 

Menurut Karon karter “The ability to balance is a complex process 

that depends on three major components:1) Sensory systems must first 

figure out where your body is in space, 2) your brain processes that 

information, makes essential changes, and directs those changes, and 

3) your muscles and joints receive that information to keep you steady 

on your feet”. 45 Balance is another important componentof motor skilli 

the developing child. Balance skills are based upon input from several 

sensory modalities.46 

Keseimbangan sebagai kemampuan mempertahankan tubuh 

agar tidak jatuh dan memberikan posisi yang diinginkan saat bergerak 

serta tubuh untuk tetap tegak untuk melakukan tindakan yang 

diperlukan/gerakan. Untuk mengontrol pusat massa tubuh atau pusat 

gravitasi (center of gravity) terhadap bidang tumpu (base of support).47 

Keseimbangan melibatkan berbagai gerakan di setiap segmen tubuh 

dengan di dukung oleh sistem muskuloskleletal dan bidang tumpu. 

Nicholas Ratamess pun mengatakan bahwa Balance is the ability to 

maintain static and dynamic equilibrium. Them assessment of balance 
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can be of great value to the athlete. Athletes with poor balance or inferior 

performance on balance tests are at greaterrisk of ankle and knee 

injuries. 48      Keseimbangan merupakan kemampuan untuk 

mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis. Penilaian 

keseimbangan dapat menjadi nilai yang besar untuk atlet. Atlet dengan 

sedikit keseimbangan tes beresiko lebih besar dari pergelangan kaki 

dan cidera lutut. Sementara Duane Knudson berkata bahwa 

keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengontrol posisi tubuh 

dalam berbagai gerakan.49 Sedangkan menurut Gray Cook The word 

balance is used to describe training designed to create movement 

symmetry between the right and left sides of the body and to promote a 

balance of mobility and stability within the body.50 Keseimbangan dapat 

dikatakan atau dapat menggambarkan latihan yang dirancang untuk 

menciptakan gerakan simetri antara sisi kanan dan kiri tubuh atau tubuh 

dalam posisi terkendali, tidak terjatuh dan tersandung. 

The athlete’s ability to retain their balance as well as postural and 

lower limb stability when moving and changing direction at speed would 

appear to be important factors determining their ability to perform these 

actions safely, efficiently and quickly. 51 Kualitas keseimbangan dinamis 
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bergantung pada mekanisme dalam saluran semisirkular, persepsi 

kinestetik, tendon dan persendian, persepsi visual selama melakukan 

gerakan dan kemampuan koordinasi. 

6). Kelincahan / Agillity 

Kelincahan merupakan salah satu komponen fisik yang banyak 

dipergunakan dalam olahraga.  Menurut Bompa: agility refers to athletes 

ability to quickly and smoothly change directions, move with ease in the 

field, or take fake actions to deceive their direct-opponent.52 Kelincahan 

mengarah kepada kemampuan seseorang untuk mengubah arah 

secara cepat dan halus, bergerak dengan mudah di lapangan, atau 

melakukan berbagai aksi tipuan untuk mengecoh lawan. Kelincahan 

dalam sepakbola sangatlah memiliki peran yang sangat penting karena 

seseorang yang memiliki kelincahan yang baik akan sangat leluasa 

dalam melakukan berbagai gerakan seperti hal saat melakukan 

keterampilan menendang  yang menuntut seseorang tidak hanya 

memiliki teknik yang baik tetapi juga harus memiliki kelincahan yang 

baik pula. Jao P.v mendefinisikan “Agility is an important characteristic 

of motoric development quality needed to maintain and control body 

position while changing direction. Agility refers to physical coordination, 

speed, and balance skills53   
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Kelincahan merupakan karakteristik penting dari kualitas 

pengembangan motorik yang dibutuhkan untuk menjaga dan 

mengendalikan posisi tubuh sekaligus mengubah arah. Agility mengacu 

pada koordinasi fisik, kecepatan, dan keterampilan keseimbangan. 

Senada dengan Jao P.v Dewi mengatakan “Kelincahan adalah 

kemampuan tubuh untuk mengubah secara cepat arah tubuh atau 

bagian tubuh tanpa ada gangguan pada keseimbangan.54  Seseorang 

yang mampu mengubah arah dari posisi keposisi yang berbeda dalam 

kecepatan tinggi dengan koordinasi gerak yang baik berarti kelinacahan 

nya cukup tinggi. Sedangkan menurut Johansyah lubis “kelincahan 

adalah seperangkat keterampilan kompleks yang dilakukan seseorang 

untuk merespons stimulus eksternal dengan perlambatan, perubahan 

dan reaccelation55  Kelincahan mengacuh kepada kemampuan tubuh 

untuk bisa bereaksi melakukan berbagai macam gerakan atau manuver 

tubuh untuk bisa mengganti arah posisi tubuh dari satu posisi ke posisi 

berbeda. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh untuk bisa 

mengubah arah posisi tubuh Secara cepat dan singkat. Debra Laprath 

mendefinikan kelincahan di dalam teks booknya sebagai: 

Agilty is the ability to start, stop and change speed and direction 

quickly. In soccer situations develop so fash that the athelete must be 

able to make quick decisions and act on them immediaty, she has no 
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time to think them through. Agility in soccer requirest the athlete to not 

only change direction at top speed but also do it while dribbling, passing, 

and receiving the ball passing, and receiving the ball. To have good 

agility, atheletes must have good endurance, speed, strenght, balance, 

and coordination the changging enviroment. In soccer requires that your 

athletes practice quick desicion making.56 Kelincahan merupakan 

kemampuan untuk memulai, menghentikan, dan perubahan kecepatan 

dan arah dengan cepat, dalam olahraga Pencak Silat, atlet harus 

mampu membuat keputusan yang cepat dan segera bertindak, atlet 

tidak punya waktu untuk berpikir, kelincahan dalam Pencak Silat  

dibutuhkan tubuh untuk dapat mengubah arah dengan kecepatan tinggi. 

Fatih mendifinisikan “agility is a rapid whole-body movement with 

change of velocity or direction in response to a stimulus.57 kelincahan 

merupakan gerakan seluruh tubuh yang cepat dengan perubahan 

kecepatan atau arah sebagai respons terhadap stimulus. Senada 

dengan Fatih Widiastuti juga mendifinisikan Agility atau kelincahan 

adalah kemampuan untuk mengubah arah atau posisi tubuh dengan 

cepat yang dilakukan bersama sama dengan gerakan lainnya.58 

Kemampuan bergerak mengubah arah dan posisi tergantung pada 

situasi dan kondisi yang dihadapi  
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dalam  waktu yang relatif singkat dan cepat. Miler Mg menyatakan “In 

soccer agility, anticipating the direction and timing of the ball are crucial 

issues for success. 59 

7).  Daya Tahan / Endurance 

Daya tahan merupakan kemampuan tubuh untuk terus menerus 

melakukan aktivitas tanpa adanya rasa lelah, sehingga tubuh dapat 

mempertahankan irama gerakan lebih lama. Daya tahan diartikan sebagai 

waktu bertahan yaitu lamanya seseorang melakukan sesuatu intensitas kerja 

atau jauh deri keletihan. Kemampuan otot untuk melakukan kerja 

terusmenerus adalah sangat penting dalam aktivitas olahraga karena secara 

tidak langsung merupakan daya untuk dapat mengatasi kelelahan otot. Dalam 

Bruce Tulloh mengatakan an endurance sport is one in which the effort is not 

flat out and the event is of long duration.60 Dalam kata lain daya tahan 

merupakan suatu hal yang diperlukan dalam berolahraga agar dapat bertahan 

dalam durasi yang panjang atau lama.  Scheunemann berpendapat bahwa: 

Endurance is teh body’s ability to perform physical activity intensity over time. 

61 

Daya tahan seseorang menunjukkan tingkat kebugaran jasmaninya. 

Makin tinggi tingkat kebugaran jasmaninya, makin rendah denyut nadi 

istirahat, oleh karena pada orang yang bugar beban kerja yang sama akan 

menimbulkan tingkat kelelahan yang lebih kecil dibandingkan dengan orang 

                                                             
59 Miller MG, Herniman JJ, Rickard MD, Cheatham CC, Michael TJ. The effects of a 6-week 

plyometric training program on agility. (J Sport Sci Med, 2006). h. 459-465, Journal of Human 
Kinetics volume 33/2012, 143-150 
60 Bruce Tulloh, Endurance For Masters (London; Peak Performance, 2007), h.7 
61 Timo Scheunemann, Dasar Sepakbola Modern untuk Pemain dan Pelatih (Malang, Dioma, 
2005), h. 23. 



yang mempunyai tingkat kebugaran jasmani yang rendah. Menurut Widiastuti 

daya tahan jantung dan paru adalah kesanggupan paru-paru dan pembuluh 

darah untuk berfungsi secara optimal saat melakukan aktivitas sehari-hari, 

dalam waktu cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. 62  Menurut 

Apta Mylsidayu terdapat hubungan antara daya tahan dan kinerja, diantaranya 

(1) Kemampuan untuk melkukan aktivitas kerja secara terus menerus dengan 

intensitas yang tinggi dan dalam waktu yang lama. (2) Kemampuan untuk 

memperpendek waktu pemulihan/recovery, terutama pada cabang olahraga 

pertandingan dan permianan. (3) Kemampuan untuk menerima beban latihan 

yang berat, lebih lama, dan bervariasi.63 Peningkatan daya tahan jantung-

pernapasan-peredaran darah terutama dapat dicapai melalui peningkatan 

tenaga aerobik maksimal (VO2Max) dan ambang anaerobik. Bentuk latihan 

daya tahan jantung-pernapasan-peredaran darah dapat dilaksanakan melalui 

: (1) Lari cepat sekali, (2) Lari cepat yang kontinu, (3) Lari lambat yang kontinu, 

(4) Lari dengan interval,(5) Latihan interval, (6)Jogging, (7) Lari cepat ulang, 

semuanya itu adalah suatu sistem latihan endurance yang maksudnya untuk 

membangun, mengembalikan atau memulihkan kondisi tubuh seorang atlet. 

Hubungan antara daya dan kinerja (penampilan) fisik pemain diantaranya 

adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas kerja secara terus menerus 

dengan intensitas yang tinggi dan dalam jangka waktu lama. Untuk itu jika 

pemain memiliki daya tahan yang baik maka akan mendapatkan keuntungan 

selama dalam pertandingan, diantaranya mampu memelihara atau mengubah 
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irama serta pola permainan sesuai yang diinginkan. Berjuang secara ulet dan 

tidak mudah menyerah selama bertanding. 

Tingkat kebugaran dapat diukur dari volume anda dalam 

mengkonsumsi oksigen saat latihan pada volume dan kapasitas maksimum. 

Kelelahan atlet yang dirasakan akan menyebabkan turunnya konsentrasi 

sehingga tanpa konsentrasi yang prima terhadap suatu permainan, sudah 

hampir dipastikan kegagalan yang akan diterima. Daya tahan jantung dan 

paru mengalirkan oksigen untuk menunjang kinerja otot yang baik. faktor yang 

berpengaruh terhadap daya tahan adalah kemampuan maksimal dalam 

memenuhi komsumsi oksigen yang ditandai dengan VO2Max. Ini berarti 

kemampuan untuk mengambil dan menangani oksigen. yang diukur secara 

universal dalam hal asupan oksigen maksimum dikenal sebagai VO2Max dan 

unit millimeter oksigen per kilogram berat badan per menit.64  Cepat atau 

lambatnya kelelahan oleh seorang atlet dapat diperkirakan dari kapasitas 

aerobik atlet yang kurang baik. Kapasitas aerobik menunjukkan kapasitas 

maksimal oksigen yang dipergunakan oleh tubuh 

VO2Max. Dan seperti kita tahu, oksigen merupakan bahan bakar tubuh kita. 

Oksigen dibutuhkan oleh otot dalam melakukan setiap aktivitas berat maupun 

ringan. Semakin banyak oksigen yang diasup/diserap oleh tubuh 

menunjukkan semakin baik kinerja otot dalam bekerja sehingga zat sisa-sisa 

yang menyebabkan kelelahan jumlahnya akan semakin sedikit. VO2Max 

diukur dalam banyaknya oksigen dalam liter per menit (l/min) atau banyaknya 

oksigen dalam mililiter per berat badan dalam kilogram per menit (ml/kg/min). 
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Tentu, semakin tinggi VO2Max, seorang atlet yang bersangkutan juga akan 

memiliki daya tahan dan stamina yang istimewa.  

Sekalipun memiliki stamina yang istimewa, atlet tetap harus memiliki 

penguasaan teknik cabangnya dengan baik. Sebab, dengan teknik yang baik, 

sang atlet akan efisien dalam bertarung. Artinya, sekalipun lawannya memiliki 

stamina yang istimewa, tetapi teknik pas-pasan, atlet kita yang akan menang. 

 

B. Keterampilan Gerak 

Beberapa pola gerak atau perilaku yang diperluas bisa disebut 

keterampilan, misalnya berjalan, berlari, melompat. Kemampuan gerak 

merupakan suatu aktivitas yang sangat penting bagi manusia, karena dengan 

gerak manusia dapat meraih sesuatu yang menjadi harapannya. Konsep 

pembelajaran gerak merupakan dasar bagi pelaksanaan proses pembelajaran 

dan pelatihan gerak atau keterampilan gerak.  

Menurut Widiastuti kemampuan motorik adalah sebagai suatu kapasitas 

dari seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan kemampuan fisik untuk 

dapat melaksanakan suatu gerakan, atau dapat pula didefinisikan bahwa 

kemampuan motorik adalah kapasitas penampilan seseorang dalam 

melakukan suatu gerak.65 

Proses latihan erat kaitannya dengan belajar gerak. Belajar gerak 

(motor learning) adalah merupakan perubahan yang relatif permanen dalam 

kinerja atau berhubungan dengan perubahan perilaku gerak yang dihasilkan 
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berkat latihan atau pengalaman di masa lalu.66 Wuest dan Bucher 

menyebutkan bahwa belajar gerak adalah perubahan tingkah laku seseorang 

yang berupa penguasaan keterampilan gerak sebagai hasil latihan dan 

pengalaman.67 

Schmit memberikan gambaran yang lebih jelas tentang belajar gerak 

atau yang biasa disebut motor learning dengan menyatakan pembelajaran 

gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau 

pengalaman yang mengarah pada perubahan perubahan yang relatif 

permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan 

gerakan yang terampil.68 Berdasarkan pada beberapa pengertian yang telah 

dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa belajar keterampilan gerak 

dapat dipengaruhi oleh proses pembelajaran dan pengalaman dan 

keterampilan gerak merupakan proses latihan yang bertujuan untuk merubah 

kemampuan agar dapat melakukan gerakan gerakan yang diinginkan dengan 

baik. Dalam pembelajaran gerak disekolah perlu memperhatikan tahapan-

tahapan perubahan motorik siswa. Menurut S. Nasution dalam Sugiyanto 

mengungkapkan bahwa belajar adalah perubahan urat-urat, perubahan 
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pengetahuan, dan perubahan perilaku, yang dihasilkan dari pengalaman dan 

latihan.69  

Kemampuan motorik merupakan salah satu indikator kebugaran yang 

penting pada setiap individu yang erat kaitannya dengan pencapaian kualitas 

fisik dan kualitas keterampilan gerak.  

Kesimpulan pendapat di atas adalah bahwa belajar gerak adalah 

seperangkat proses yang berhubungan dengan latihan dan pengalaman yang 

mengantarkan kearah perubahan permanen dalam prilaku terampil. Dalam 

proses belajar gerak ada tiga tahapan yang harus dilalui oleh siswa untuk 

mencapai tingkat keterampilan yang sempurna (otomatis).  

Tiga tahapan belajar gerak ini harus dilakukan secara berurutan, karena 

tahap sebelumnya adalah prasyarat untuk tahap berikutnya. Apabila ketiga 

tahapan belajar gerak ini tidak dilakukan oleh guru pada saat mengajar 

pendidikan jasmani, maka guru tidak boleh mengharap banyak dari apa yang 

selama ini mereka lakukan, khususnya untuk mencapai tujuan pendidikan 

jasmani yang ideal. 

Pembelajaran gerak dibagi kedalam tiga tahapan yang berbeda, yaitu: 

tahap kognitif, tahap asosiasi, dan tahap otonom, dan tahapan ini ditentukan 

oleh kecenderungan perilaku peserta didik yang diperlihatkan di berbagai 

titik/poin selama proses pembelajaran. 

1. Tahap Kognitif 
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Tahap kognitif merupakan awal dari tahapan pembelajaran 

menurut model Fitt dan Potsner. Selama tahap ini, peserta didik pertama 

kali diperkenalkan pada keterampilan motorik baru dan tugas utamanya 

adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang persyaratan 

gerakan.70 Pada tahap ini proses belajar diawali dengan aktif berpikir 

tentang gerakan yang dipelajari. Penampilan motorik selama tahap ini 

ditandai oleh sejumlah besar kesalahan, penampilan yang sangat 

bervariasi yang menunjukkan kurangnya konsistensi dari suatu 

percobaan lainnya, dan meskipun siswa mungkin menyadari bahwa 

mereka melakukan sesuatu yang salah, mereka umumnya tidak tahu 

apa yang harus di lakukan untuk memperbaiki penampilannya 

tersebut.71  

Tahap ini memiliki ciri siswa menjadi tahu tentang gerakan yang 

dipelajari, sedangkan penguasaan gerak masih belum baik karena 

masih dalam taraf mencoba-coba gerakan. Guru memainkan peran 

peran penting dalam tahapan ini, yaitu dalam mendeteksi dan 

mengoreksi kesalahan peserta didik sebab walaupun siswa mengetahui 

kesalahannya tapi dalam tahap ini mereka belum memiliki kemampuan 

untuk menentukan penyebab spesifik dari kesalahan dan tidak mungkin 

dapat membuat penyesuaian yang diperlukan.  
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Pada tahap ini guru setiap akan memulai mengajarkan suatu 

keterampilan gerak, pertama kali yang harus dilakukan adalah 

memberikan informasi untuk menanamkan konsep-konsep tentang apa 

yang akan dipelajari oleh siswa dengan benar dan baik, setelah siswa 

memperoleh informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara 

melakukan aktifitas gerak yang akan dipelajari, diharapkan di dalam 

benak siswa telah terbentuk motor-plan, yaitu keterampilan intelektual 

dalam merencanakan cara melakukan keterampilan gerak, apabila 

tahap kognitif ini tidak mendapakan perhatian oleh guru dalam proses 

belajar gerak, maka sulit bagi guru untuk menghasilkan anak yang 

terampil mempraktikkan aktivitas gerak yang menjadi prasyarat tahap 

belajar berikutnya. 

Kesimpulan dari berbagai pendapat yang telah dijelasken bahwa 

pada tahap kognitif ini sangat penting dan dibutuhkan perhatian yang 

lebih agar anak atau siswa dalam melakukan gerakan selanjutnya yang 

sudah kecabangan tidak mengalami kesalahan. 

2. Tahap Asosiatif 

Tahap asosiatif atau tahap menengah yang juga disebut tahap 

“penyempurnaan” yaitu siswa fokus pada penampilan keterampilan agar 

berhasil dan menjadi lebih konsisten dari percobaan satu ke percobaan 

yang selanjutnya, dan selama tahap ini variabilitas penampilan 

berkurang serta siswa memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan 



mengidentifikasikan beberapa kesalahan yang dilakukan.72 Tahap ini 

ditandai dengan tingkat penguasaan gerak dimana siswa sudah mampu 

melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak 

tersendat-sendat pelaksanaannya. Penampilan menjadi lebih konsisten 

dengan tetap mempraktikkan atau latihan berulang-ulang maka 

pelaksanaan gerakan akan menjadi semakin efektif dan efisien, serta 

kesalahan gerakan semakin berkurang. 

Tahap ini bercirikan siswa menjadi semakin mampu tidak hanya 

mendeteksi penyebab kesalahan, tetapi juga untuk mengembangkan 

strategi yang tepat untuk menghilangkan kesalahan tersebut. Pemberian 

informasi tentang kesalahan tetap penting bagi peningkatan 

keterampilan dan untuk pengembangan lebih lanjut dalam mendeteksi 

dan mengoreksi kesalahan siswa.73  

Pada tahap ini siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan 

konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami 

sebelumnya.Tahap ini juga sering disebut sebagai tahap latihan. Pada 

tahap latihan ini siswa diharapkan mampu mempraktikkan apa yang 

hendak dikuasai dengan cara mengulang-ulang sesuai dengan 

karakteristik gerak yang dipelajari. Apakah gerak yang dipelajari itu gerak 

yang melibatkan otot kasar atau otot halus atau gerak terbuka atau gerak 

tertutup, apabila siswa telah melakukan latihan keterampilan dengan 
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benar dan baik, dan dilakukan secara berulang baik di sekolah maupun 

di luar sekolah, maka pada akhir tahap ini siswa diharapkan telah 

memiliki keterampilan yang memadai. 

Dapat disimpulkan bahwa tahap asosiatif merupakan tahap 

penyempurnaan pola gerakan dari tahap kognitif yang ditandai dengan 

gerakan yang semakin efektif dan efisien dimana kesalahan gerakan 

semakin  berkurang. 

3. Tahap Otonom  

Tahap otomatis adalah tahap akhir dari model tahap gerak. Pada 

tahap otonom, penampilan mencapai tingkat tertinggi keahlian dan telah 

menjadi otomatis. Tahap ini ditandai dengan penampilan gerak siswa 

menjadi konsisten, percaya diri, membuat sedikit kesalahan dan 

biasanya dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi.74 

Variabilitas penampilan selama tahap ini sangat sedikit, keterampilan 

siswa menjadi lebih konsisten dari satu percobaan ke percobaan 

berikutnya dan kualitas pembelajaran dan latihan serta jumlah latihan 

adalah faktor penting dalam menentukan keberhasilan pada tahap ini.  

Pada tahap ini, peran guru atau pelatih diperlukan dalam upaya 

melayani siswa dalam kapasitas sebagai motivator untuk membantu 

siswa mencapai potensi peserta didik.75 Pada tahap ini siswa telah 

dapat melakukan aktivitas secara terampil, karena siswa telah 
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memasuki tahap gerakan otomatis, artinya siswa dapat merespon 

secara cepat dan tepat terhadap apa yang ditugaskan oleh guru untuk 

dilakukan. Tanda-tanda keterampilan gerak telah memasuki tahapan 

otomatis adalah bila seorang siswa dapat mengerjakan tugas gerak 

tanpa berpikir lagi terhadap apa yang akan dan sedang dilakukan 

dengan hasil yang baik dan benar. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap 

otomatisasi merupakan tahap akhir pembelajaran gerak yang ditandai 

dengan tingkat penguasaan gerakan dimana siswa mampu melakukan 

gerakan secara otomatis tanpa terpengaruh, walaupun saat melakukan 

gerakan siswa memperhatikan hal-hal lain selain gerakan yang 

dilakukan. 

 

C. Olahraga Pencak Silat 

Pencak Silat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia 

berkembang sejalan dengan sejarah masyarakat Indonesia. Dengan aneka 

ragam kondisi geografis, budaya serta perkembangan zaman yang dialami 

oleh bangsa Indonesia, pencak silat berkembang dengan sangat beragam. 

Meskipun demikian, pencak silat umumnya memiliki undur yang sama yaitu 

unsur mental, spiritual, seni dan olahraga. Pencak Silat merupakan 

unsurunsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari hasil budi daya 

yang turun temurun. Pendapat dari Wojciech J, The aim is to describe the 



route to mastery in martial arts and attempts to identify patterns. 76  Pencak 

silat adalah bagian dari seni dan kebudayaan bangsa kita, berkembang 

sejalan dengan sejarah masyarakat indonesia. Dengan beraneka ragam 

situasi geografis dan etnos-logis serta perkembangan zaman yang dialami 

oleh bangsa dan pencak silat dibentuk oleh situasi dan kondisinya. 77 

Pencak silat adalah seni beladiri asia yang berakar dari budaya melayu. 

Di Indonesia, pencak silat diwariskan oleh parah leluhur bangsa sejak 

berabad-abad yang lalu. Perkembangan pencak silat banyak dipengaruhi oleh 

agama hindu, budha maupun islam. Pada umumnya, dahulu pencak silat 

dilakukan di pusat-pusat keagamaan (pesantren) maupun prajurit-prajurit 

keraton sebagai usaha untuk mempertahankan kerjaan. 78 Pencak silat 

merupakan salah satu budaya asli bangsa indonesia, di mana sangat diyakini 

oleh para pendekarnya dan pakar pencak silat bahwa masyarakat melayu 

saat itu menciptakan dan mempergunakan ilmu bela diri sejak di masa 

prasejarah. Karena pada masa itu manusia harus menghadapi alam yang 

keras dengan tujuan untuk mempertahankan hidupnya melawan binatang 

ganas dan berburu yang pada akhirnya manusia mengembangkan gerak-

gerak bela diri. 79 Dengan demikian maka dapat disimpulkan bagwa pencak 

silat adalah bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia yang merupakan 

usaha untuk mempertahankan eksistensi dan integritasnya agar menjadi 

                                                             
76 Wojciech J. Cynarski.el et, Idōkan Poland Association “IDO MOVEMENT FOR CULTURE. 

Journal of Martial Arts Anthropology” Ebsco, Vol. 15, no. 1 (2015),hh. 16–22 
77 Ferry lesmana, Panduan pencak silat ( yogyakarta: Zanafa publishing: 2012).h.5 
78 Nur dyah naharsari, Olahraga pencak silat (jakarta:ganexa exat:2008).h.1 
79 Johansyah lubis, Pencak silat, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada: 2014), h.1 



manusia yang bermanfaat positif bagi lingkungan melalui gerakan-gerakan 

unik yang mengandung unsur seni, bela diri, spiritual, mental dan olahraga. 

Dalam pencak silat terdapat teknik dasar pencak silat yaitu, (1) belaan, 

(2) serangan, (3) menjatuhkan, (4) jurus, (5) pasang. Johansyah Lubis 

mengatakan gerak dasar pencak silat merupakan gerak terencana, terarah, 

terkordinasi dan terkendali yang memiliki aspek sebagai satu kesatuan, yaitu 

aspek mental, spiritual, beladiri, olah raga dan seni budaya. 80 Dalam 

Pertandingan Pencak Silat teknik-teknik di bawah ini tidak semua digunakan 

dan dimainkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kategori yang 

dipertandingkan. kategori tersebut adalah kategori tanding, tunggal, ganda 

dan regu.81 Kategori tanding adalah kategori yang menampilkan dua orang 

pesilat dari kubu yang berbeda. Keduanya saling berhadapan menggunakan 

unsur pembelaan dan serangan, yaitu 

menangkis/mengelak/mengena/menyerang pada sasaran dan menjatuhkan 

lawan, penggunaan taktik dan teknik bertanding, ketahanan stamina dan 

semangat juang, menggunakan kaidah dan pola langkah yang memanfaatkan 

kekayaan teknik jurus, untuk mendapatkan nilai terbanyak. 

Kategori tunggal adalah kategori pertandingan pencak silat yang 

menampilkan seorang pesilat memperagakan kemahirannya dalam jurus 

baku tunggal secara benar, tepat dan mantap, penuh penjiwaan dengan 

tangan kosong dan bersenjata. Kategori ganda adalah pertndingan pencak 
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silat yang menampilkan dua orang pesilat dari kubu yang sama 

memperagakan kemahiran dan kekayaan teknik jurus beladiri pencak silat 

yang dimiliki. Gerakan serang bela ditampilkan secara terencana, efektif, 

estetis, mantap, dan logis dalam sejumlah rangkaian seri yang teratur, baik 

bertenaga dan cepat maupun dalam gerakan lambat penuh penjiwaan 

dengan tangan kosong dan bersenjata. 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan potensi atlet 

DKI Jakarta yang saat itu  bertanding pada ajang Pekan Olahraga Nasional 

(PON 2016 Jabar) . 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai september 

2017, sedangkan tempat penelitian dilaksanakan di cabang olahraga Pencak 

Silat 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. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah dalam penelitian ini adalah seluruh atlet Pencak Silat 

peserta  PON 2016. Sampel dalam penelitian ini adalah purposif sampling yaitu 

hanya diambil seluruh atlet pencaksilat DKI Jakarta yang bertanding pada 

Pekan Olahraga Nasional (PON 2016 Jabar). 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat pada waktu penelitian menggunakan 

metode survey, dengan menggunakan angket. 

  



BAB IV 

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 

A. Pembahasan 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan pengamatan di 

lapangan yang dilaksanakan pada bulan April sampai september 2017, 

sedangkan tempat penelitian dilaksanakan di cabang olahraga Pencak 

Silat DKI Jakarta. Dengan responden 8 orang atlet  yang di analisa ke 

dalam 14 kriteri berikut : 

1 Umur awal atlet latihan atlet DKI Jakarta. 

2 Umur atlet DKI Jakarta Sekarang 

3 Frekuensi latihan perminggu di club yang di ikuti 

4 Frekuensi latihan perminggu di pemusatan Latihan 

5 Kejuaraan pertama yang di ikuti atlet  

6 Kejuaraan kedua yang di ikuti atlet  

7 Kejuaraan ketiga yang di ikuti atlet  

8 Kejuaraan keempat yang di ikuti atlet  

9 Kejuaraan kelima yang di ikuti atlet  

10 Prestasi tingkat Kabupaten/Kota 

11 Prestasi tingkat Daerah/Provinsi 

12 Prestasi tingkat Nasional 

13 Prestasi Tingkat Internasional 

14 Prestasi PON 2016 Jawa Barat 

Dalam analisa profil dengan kriteria yang tercantum di atas bahwa 

atlet DKI Jakarta Pada PON Jabar ini memperoleh data bahwa atlet 

Pencaksilat DKI Jakarta ini adalah : 

 

 



 

 

 

1. Umur awal latihan atlet DKI Jakarta 

Tabel. 4. 1 Data Umur awal latihan atlet DKI Jakarta 

Nama 
Tinggi 
Badan 

Jumlah 

Pipiet Kamalia 7 Tahun 1 

Ali Zainal Abidin 8 Tahun 
2 

Yolla Primadona 8 Tahun 

Abdurrauf Abdul Karim 9 Tahun 

4 
Alwi Elsanto 9 Tahun 

Hendy 9 Tahun 

Sugianto 9 Tahun 

MUHAMAD YACHSER 
ARAFA 

10 Tahun 
2 

Puspa Arumsari 10 Tahun 

M RIZKY ADLI 11 Tahun 1 

Achmad Fauzi 12 Tahun 1 

Hendri Fadli 15 Tahun 1 

 

Berdasarkan presentase Umur awal latihan atlet DKI Jakarta 

di bawah ini diperoleh hasil yaitu, 8% (1) atlet yang berumur 7 tahun, 

17% , (2) atlet yang berumur 8 tahun, 34% (4) atlet yang berumur 9 

tahun, 17% (2) atlet yang berumur 10 tahun, 8% (1) atlet yang 



berumur 11 tahun, 8% (1) atlet yang berumur 12 tahun dan 8% (1) 

atlet yang berumur 15 tahun.  

   Gambar. 4. 1 Presentase Umur awal latihan atlet DKI 

Jakarta 

2. Umur atlet DKI Jakarta Sekarang 

Tabel. 4. 2 Umur Atlet DKI Jakarta Sekarang 

Nama Umur Jumlah 

Pipiet Kamalia 20 tahun 
2 

M RIZKY ADLI 20 tahun 

Alwi Elsanto 21 Tahun 1 

Hendy 23 Tahun 

3 Ali Zainal Abidin 23 Tahun 

MUHAMAD YACHSER 
ARAFA 

23 Tahun 

Puspa Arumsari 24 Tahun 1 

Yolla Primadona 25 Tahun 
2 

Hendri Fadli 25 Tahun 

Abdurrauf Abdul Karim 26 Tahun 1 

Sugianto 28 Tahun 1 

Achmad Fauzi 30 Tahun 1 

 

7 Tahun
8%

8 Tahun
17%

9 Tahun
34%

10 Tahun
17%

11 Tahun
8%

12 Tahun
8%

15 Tahun
8%

UMUR AWAL ATLET DKI JAKARTA



Berdasarkan presentase umur atlet DKI Jakarta sekarang di 

bawah ini diperoleh hasil yaitu, 17% (2) atlet yang berumur 20 tahun, 

9% (1) atlet yang berumur 21 tahun, 25% (3) atlet yang berumur 23 

tahun, 8% (1) atlet yang berumur 24 tahun, 17% (2) atlet yang 

berumur 25 tahun, 8% (1) atlet yang berumur 26 tahun, 8% (1) atlet 

yang berumur 28 tahun dan 8% (1) atlet yang berumur 30 tahun. 

 

Gambar. 4.2 Presentase umur atlet DKI Jakarta sekarang 

3. Frekuensi Latihan Perminggu di Club Yang di Ikuti 

Tabel. 4.3 Data Frekuensi Latihan Perminggu di Club Yang di Ikuti 

Nama Frekuensi Latihan Jumlah 

M Rizky adli 2 kali seminggu 
2 

Puspa arumsari  2 kali seminggu 

Abdurrauf Abdul Karim 3 kali seminggu 

7 

Ali Zainal Abidin 3 kali seminggu 

Hendri Fadli 3 kali seminggu 

Muhammadiyah Yachser 
Arafa 

3 kali seminggu 

Sugianto 3 kali seminggu 

Alwi Elsanto 3 kali seminggu 

Pipiet Kamalia 3 kali seminggu 

20 tahun
17%

21 Tahun
9%

23 Tahun
25%

24 Tahun
8%

25 Tahun
17%

26 Tahun
8%

28 Tahun
8%

30 Tahun
8%

UMUR ATLET DKI JAKARTA



Hendy 4 kali seminggu 1 

Achmad Fauzi 5 kali seminggu 
2 

Yolla Primadona 5 kali seminggu 

 

Berdasarkan presentase latihan perminggu di club yang di 

Ikuti di bawah ini diperoleh hasil yaitu, 17% (2) atlet yang latihan 2 

kali seminggu, 58% (7) atlet yang latihan 3 kali dalam satu minggu, 

8% (1) atlet yang latihan 4 kali dalam satu minggu dan , 8% (1) atlet 

yang latihan 5 kali dalam satu minggu. 

 

 

 

 

 

 

            

 

               Gambar 4.3 Presentase Frekuensi Latihan Perminggu di Club Yang 

di Ikuti 

4. Frekuensi Latihan Perminggu di Pemusatan Latihan 

Tabel. 4.4 Data Frekuensi Latihan Perminggu di Pemusatan Latihan 

Nama Frekuensi Latihan Jumlah 

Achmad Fauzi Setiap Hari 1 

Ali Zainal Abidin 3 kali seminggu 1 

Puspa arumsari  4 kali seminggu 1 

M Rizky adli 5 kali seminggu 1 

2 kali seminggu
17%

3 kali seminggu
58%

4 kali seminggu
8%

5 kali seminggu
17%

FREKUENSI LATIHAN PERMINGGU DI CLUB 
YANG DI IKUTI  



Alwi Elsanto 8 kali seminggu 
2 

Pipiet Kamalia 8 kali seminggu 

Hendy 9 kali seminggu 1 

Hendri Fadli 10 kali seminggu 

3 Sugianto 10 kali seminggu 

Yolla Primadona 10 kali seminggu 

Abdurrauf Abdul Karim 11 kali seminggu 

2 Muhammadiyah Yachser 
Arafa 

11 kali seminggu 

 

Berdasarkan presentase frekuensi latihan perminggu di 

pemusatan latihan di bawah ini diperoleh hasil yaitu, 9% (1) atlet yang 

latihan 3 kali dalam satu minggu,  8% (1) atlet yang latihan 4 kali 

dalam satu minggu, 8% (1) atlet yang latihan 5 kali dalam satu 

minggu, 17% (2) atlet yang latihan 8 kali dalam satu minggu, 8% (1) 

atlet yang latihan 9 kali dalam satu minggu, 25% (3) atlet yang latihan 

10 kali dalam satu minggu, 17% (2) atlet yang latihan 11 kali dalam 

satu minggu dan 9% (1) atlet yang latihan setiap hari. 

 

 

 

 

                          

             

 

     Gambar. 4.4 Presetase Frekuensi Latihan Perminggu di Pemusatan 

Latihan 
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PEMUSATAN LATIHAN



5. Kejuaraan Pertama Atlet DKI Jakarta 

Tabel. 4.5 Data Kejuaraan Pertama Atlet DKI Jakarta 

Nama Prestasi Jumlah 

Hendri Fadli Gagal 

4 
M Rizky Adli Gagal 

Sugianto Gagal 

Alwi Elsanto Gagal 

Ali Zainal Abidin Juara 1 

6 

Achmad Fauzi Juara 1 

Puspa Arumsari Juara 1 

Yolla Primadona Juara 1 

Hendy Juara 1 

Pipiet Kamalia Juara 1 

MUHAMAD YACHSER 
ARAFA 

Juara 2 
2 

Abdurrauf Abdul Karim Juara 2 

 

Berdasarkan Kejuaraan pertama yang diikuti oleh atlet DKI 

Jakarta  di bawah ini diperoleh hasil yaitu, 33% (4) atlet yang gagal 

meraih juara, 50% (2) atlet yang meraih Juara pertama dan 17% (2) 

atlet yang meraih juara kedua.  

 

 

 

 

 

 

 

        

Gagal
33%

Juara 1
50%

Juara 2
17%

KEJUARAAN PERTAMA YANG DI IKUTI 
ATLET DKI JAKARTA



                Gambar. 4.5 Presentase Kejuaraan Pertama Atlet DKI Jakarta 

 

6. Kejuaraan Kedua Atlet DKI Jakarta 

Tabel. 4.6 Data Kejuaraan Kedua Atlet DKI jakarta 

Nama Prestasi Jumlah 

Sugianto - 

3 Hendri Fadli - 

M RIZKY ADLI - 

Ali Zainal Abidin Juara 1 

6 

Puspa arumsari  Juara 1 

MUHAMAD YACHSER ARAFA Juara 1 

Alwi Elsanto juara 1 

Yolla Primadona Juara 1 

Hendy Juara 1 

Achmad Fauzi Juara 2 
2 

Pipiet Kamalia Juara 2 

Abdurrauf Abdul Karim Juara 3 1 

 

Berdasarkan Kejuaraan kedua yang diikuti oleh atlet DKI 

Jakarta di bawah ini diperoleh hasil yaitu, 25% (3) atlet yang gagal 

meraih juara, 50% (6) atlet yang meraih Juara pertama dan 17% (2) 

atlet yang meraih juara kedua dan 8% (1) atlet yang meraih juara 



ketiga. Gambar. 

 

                   Gambar. 4.6 Presentase Kejuaraan Kedua Atlet DKI Jakarta 

 

 

7. Kejuaraan Ketiga Atlet DKI Jakarta 

Tabel. 4. 7 Data Kejuaraan Ketiga Atlet DKI Jakarta 

Nama Prestasi Jumlah 

Sugianto - 

3 M RIZKY ADLI - 

Hendri Fadli - 

Ali Zainal Abidin Juara 1 

7 

MUHAMAD YACHSER 
ARAFA 

Juara 1 

Puspa Arumsari Juara 1 

Abdurrauf Abdul Karim Juara 1 

Alwi Elsanto juara 1 

Yolla Primadona Juara 1 

Hendy Juara 1 

Pipiet Kamalia Juara 2 1 

Achmad Fauzi Juara 3 1 

 

Gagal
25%

Juara 1
50%

Juara 2
17%

Juara 3
8%

Kejuaraan Kedua Atlet DKI Jakarta



Gagal
25%

Juara 1
59%

Juara 2
8%

Juara 3
8%

Kejuaraan Ketiga Atlet DKI Jakarta 

              Berdasarkan Kejuaraan ketiga yang diikuti oleh atlet DKI 

Jakarta di bawah ini diperoleh hasil yaitu, 25% (3) atlet yang gagal 

meraih juara, 59% (7) atlet yang meraih Juara pertama, 8% (1) atlet 

yang meraih juara kedua dan 8% (1) atlet yang meraih juara ketiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar.4.7 Presentase Kejuaraan Ketiga Atlet DKI Jakarta 

 

 

 

8. Kejuaraan Keempat Atlet DKI Jakarta 

Tabel. 4.8 Data Kejuaraan Keempat Atlet DKI Jakarta 

Nama Prestasi Jumlah 

M Rizky Adli - 
2 

Hendri Fadli - 

Abdurrauf Abdul Karim Juara 1  

5 

Sugianto Juara 1  

MUHAMAD YACHSER ARAFA Juara 1  

Puspa Arumsari Juara 1  

Achmad Fauzi Juara 1  



Gagal
17%

Juara 1 
42%

Juara 2
33%

Juara 3
8%

KEJUARAAN KEEMPAT LATIHAN DKI 
JAKARTA

Ali Zainal Abidin Juara 2 

4 
Yolla Primadona Juara 2 

Hendy Juara 2 

Pipiet Kamalia Juara 2 

Alwi Elsanto Juara 3 1 

 Berdasarkan Kejuaraan keempat yang diikuti oleh atlet DKI 

Jakarta di bawah ini diperoleh hasil yaitu, 17% (2) atlet yang gagal 

meraih juara, 42% (5) atlet yang meraih Juara pertama dan 33% (4) atlet 

yang meraih juara kedua dan 8% (1) atlet yang meraih juara ketiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar. 4.8 Presentase Kejuaraan Keempata Atlet DKI Jakrta 

 

 

9. Kejuaraan Kelima Atlet DKI Jakarta 

Tabel. 4. 9 Data Kejuaraan Kelima Atlet DKI Jakarta 

Nama Prestasi Jumlah 

M RIZKY ADLI - 
2 

Hendri Fadli - 

Ali Zainal Abidin Juara 1 
7 

MUHAMAD YACHSER ARAFA Juara 1 



Gagal
17%

Juara 1
58%

Juara 2
17%

Juara 3
8%

KEJUARAAN KELIMA ATLET DKI JAKARTA

Puspa Arumsari Juara 1 

Alwi Elsanto Juara 1 

Yolla Primadona Juara 1 

Hendy Juara 1 

Pipiet Kamalia Juara 1 

Sugianto Juara 2 
2 

Achmad Fauzi Juara 2 

Abdurrauf Abdul Karim Juara 3 1 

 

Berdasarkan Kejuaraan kelima yang diikuti oleh atlet DKI Jakarta 

di bawah ini diperoleh hasil yaitu, 17 % (2) atlet yang gagal meraih juara, 

58% (7) atlet yang meraih Juara pertama, 17% (2) atlet yang meraih 

juara kedua dan 8% (1) atlet yang meraih juara ketiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.9 Kejuaraan Kelima Atlet DKI Jakarta 

  



Juara 1
92%

Juara 3
8%

PRESTASI TINGKAT KAB/KOTA 

10. Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota Atlet DKI Jakarta 

Tabel. 4.10 Data Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota Atlet DKI Jakarta 

Nama Prestasi Jumlah 

Ali Zainal Abidin Juara 1 

11 

Abdurrauf Abdul Karim Juara 1 

Sugianto Juara 1 

MUHAMAD YACHSER 
ARAFA Juara 1 

Puspa Arumsari Juara 1 

Hendri Fadli Juara 1 

Achmad Fauzi Juara 1 

Alwi Elsanto Juara 1 

Yolla Primadona Juara 1 

Hendy Juara 1 

Pipiet Kamalia Juara 1 

M RIZKY ADLI Juara 3 1 

Berdasarkan Prestasi tingkat Kabupaten/Kota atlet DKI Jakarta 

di bawah ini diperoleh hasil yaitu, 92% atlet yang meraih Juara pertama 

dan 8% (1) atlet yang meraih juara ketiga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.9 Presentase Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota 



Juara 1
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PRESTASI TINGKAT DAERAH/PROVINSI ATLET DKI 
JAKARTA

11. Prestasi Tingkat Daerah/Provinsi Atlet DKI Jakarta 

Tabel. 4. 11 Data Prestasi Tingkat Daerah/Provinsi Atlet DKI Jakarta 

Nama 
Prestasi Jumlah 

Ali Zainal Abidin Juara 1 

11 

Abdurrauf Abdul Karim Juara 1 

Sugianto Juara 1 

MUHAMAD YACHSER ARAFA Juara 1 

Puspa Arumsari Juara 1 

M RIZKY ADLI Juara 1 

Achmad Fauzi Juara 1 

Alwi Elsanto Juara 1 

Yolla Primadona Juara 1 

Hendy Juara 1 

Pipiet Kamalia Juara 1 

Hendri Fadli Juara 2 1 

  Berdasarkan Prestasi tingkat Daerah/Provinsi atlet DKI Jakarta 

di bawah ini diperoleh hasil yaitu, 92% (11) atlet yang meraih Juara 

pertama dan 8% (1) atlet yang meraih juara kedua. 

 

 

 

 

 

 

 



            Gambar. 4. 11 Presentase Prestasi Tingkat Daerah/Provinsi Atlet DKI 

Jakarta 

12. Prestasi Tingkat Nasional Atlet DKI Jakarta 

Tabel. 4. 12 Data Prestasi Tingkat Nasional Atlet DKI Jakarta 

Nama Prestasi Jumlah 

Sugianto - 

4 
M RIZKY ADLI - 

MUHAMAD YACHSER ARAFA - 

Hendri Fadli - 

Ali Zainal Abidin Juara 1 

7 

Puspa Arumsari Juara 1 

Abdurrauf Abdul Karim Juara 1 

Alwi Elsanto Juara 1 

Yolla Primadona Juara 1 

Hendy Juara 1 

Pipiet Kamalia Juara 1 

Achmad Fauzi Juara 3  1 

Berdasarkan Prestasi tingkat Nasional atlet DKI Jakarta di bawah 

ini diperoleh hasil yaitu, 34% (4) atlet yang tidak meraih juara, 58% (7) 

atlet yang meraih Juara pertama dan 8% (1) atlet yang meraih juara 

ketiga. 

Gagal
34%

Juara 1
58%

Juara 3 
8%

PRESTASI TINGKAT NASIONAL



     Gambar 4. 12 Presentase Prestasi Nasional Atlet DKI Jakarta 
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Prestasi Tingkat Internasional

13. Prestasi Tingkat Internasional Atlet DKI Jakarta 

Tabel. 4. 13 Data Prestasi Tingkat Internasional Atlet DKI Jakarta 

Nama Prestasi Jumlah 

Sugianto - 
2 

Hendri Fadli - 

Abdurrauf Abdul Karim Juara 1 

7 

Achmad Fauzi Juara 1 

Puspa Arumsari Juara 1 

Alwi Elsanto Juara 1 

Yolla Primadona Juara 1 

Hendy Juara 1 

Pipiet Kamalia Juara 1 

Ali Zainal Abidin Juara 2 

3 M RIZKY ADLI Juara 2 

MUHAMAD YACHSER 
ARAFA 

Juara 2 

 

 asarkan Prestasi tingkat Internasional atlet DKI Jakarta di bawah 

ini diperoleh hasil yaitu, 17% (2) atlet yang tidak meraih juara, 58% (7) 

atlet yang meraih Juara pertama dan 15% (3) atlet yang meraih juara 

kedua. 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4. 13 Presentase Prestasi Nasional Atlet DKI Jakarta 

 

 

14. Prestasi Tingkat Internasional Atlet DKI Jakarta 

Tabel. 4. 14 Data Prestasi Pada PON 2016 

Nama Prestasi Jumlah 

Ali Zainal Abidin - 

5 

Muhammadiyah Yachser Arafa - 

Abdurrauf Abdul Karim - 

Hendri Fadli - 

M Rizky adli - 

Puspa arumsari  Juara 1 

5 

Alwi Elsanto Juara 1 

Yolla Primadona Juara 1 

Hendy Juara 1 

Pipiet Kamalia Juara 1 

Sugianto Juara 2 1 

Achmad Fauzi Juara 3 1 

 

 berdasarkan Prestasi pada PON 2016 atlet DKI Jakarta di 

bawah ini diperoleh hasil yaitu, 42% (5) atlet yang tidak meraih juara, 

42% (5) atlet yang meraih Juara pertama, 8% (1) atlet yang meraih juara 

kedua, dan 8% (1) atlet yang meraih juara 3 
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PON 2016 JAWA BARAT

 

 

Gambar 4. 14 Presentase Prestasi Pada PON 2016 Atlwt DKI Jakarta 
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15. Prestasi Atlet DKI Jakarta Dalam 5 Pertandingan Terakhir 

Tabel. 4. 15 Prestasi Atlet DKI Jakarta Dalam 5 Pertandingan Terakhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel. 4. 15 Grafik Prestasi Atlet DKI Jakarta dalm 5 pertandingan terakhir 

 

 

Nama 
Kejuaraan 
Pertama Kejuaraan 

Kedua 
Kejuaraan 

Ketiga 
Kejuaraan 
Keempat 

Kejuaraan 
Kelima 

Abdurrauf Abdul Karim 1 3 1 1 3 

Achmad Fauzi 1 2 3 1 2 

Ali Zainal Abidin 1 2 1 2 1 

Alwi Elsanto - 2 1 3 1 

Hendri Fadli - - - - - 

Hendy 1 1 1 2 1 

M Rizky Adli - - - - - 

Muhammadiyah Yachser Arafa 2 1 1 1 1 

Pipiet Kamalia 1 2 2 2 1 

Puspa Arumsari 1 1 1 1 1 

Sugianto - - - 1 2 

Yolla Primadona 1 1 1 2 1 
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16. Prestasi Atlet DKI Jakarta dalm Event Berjenjang 

Tabel. 4. 16 Data Prestasi Atlet DKI Jakarta Dalam Event Berjenjang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel. 4. 16 Grafik Prestasi Atlet DKI Jakarta Dalam Event Berjenjang 

 

 

Nama 
Kejuaraan 
Kota/Kab Kejuaraan 

Daerha 
Kejuaraan 
Nasional 

Kejuaraan 
Internasional 

Kejuaraan 
PON 2016 

JABAR 

Abdurrauf Abdul Karim 1 1 1 1 - 

Achmad Fauzi 1 1 3 1 3 

Ali Zainal Abidin 1 1 1 2 - 

Alwi Elsanto 1 1 1 1 1 

Hendri Fadli 1 2 - - - 

Hendy 1 1 1 1 1 

M RIZKY ADLI 3 1 - 2 - 

MUHAMAD YACHSER 
ARAFA 1 

1 - 2 - 

Pipiet Kamalia 1 1 1 1 1 

Puspa Arumsari 1 1 1 1 1 

Sugianto 1 1 - - 2 

Yolla Primadona 1 1 1 1 1 


