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Ringkasan

Herman H. 2016 Penganrh weight Training Terhadap Perungkatan Kondisi Fisik Atlet Tim

Xix Sulawesi Selaan

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriPtif Yang menggunakan metode kuasi

men, rancangan Peneli tian ini bernrjuan untuk mengetahui; Apakah ada pengaruh weight

terhadap peningkatan kondisi fisik attet tim bayangan PON )(D( Sulawesi Selatm

Populasinya adalah seluruh atlet tim baYangan PON Sulawesi-Selatan. SamPel Yang

adalah sampeI populasi jenuh Yai tu atlet cabang olahraga pennarrutn yang terdiri dari

olalraga basket 24 orang, bulu tangkis 14 orang, sePaklakraw 24 orang dan hokeY 18

dengan total kesel uruhan 80 orang atlet .

Hasil penelitian menunl ukkan bahwa; Ada Pengaruh yang signifikan weight tralnlng

peningkatan kondisi fisik kekuatan, daYa tahan terhadaP tim bayangan PON pada cabang

bola basket, bulutargkis, sePaktaka w dan hokeY

Kunci: Weiglrt Trarning, Kordisi Fisih TIM PON XD( Sulawesi Selaan



Su m mary

rawi, llerman 2016 Effect of Weight Training Athletes Against lncreased Physical

ndition XD( Pon Team South Su.lawesi

This research is descriptive research using quasi-experimenlal metlrcds, the design o1f

is study aims to Jintl out; Ii there any effect of weight training on the imProvement of the

ical condition of athleles PON shadow team.

The population is all shadow team athletes PON-South Sulawesi. The sample used is a
'e of the population that is saturdted athlete sport.s game lhal consisls of24 branches of the

of basketball, badmitton 11, kick talaaw Hokey 24 people and l8 people with a total of 8O

leles.
The results showed that; There was a significant efect of weight taining on the

lnprovement ofthe physical condition of the strength, durability agairct PON shadow team in

sport of basket.ball, badminton, kick takraw and hocky
XlX South Sulawesillteight Training, Physical Condition, Tim PON
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Prestasi olahraga di Indonesia pada umumnya nampak makin sukar untuk mengejar laju

dan peningkatan prestasi olafuaga di tingkat Internasional, di Asia sekalipun' Prestasi

lahraga di Sulawesi Selatan dalam Pekan otahraga Nasional (PoN) yang dilaksanakan sekali

empat tahun, dalam 20 tahun terakhir, sangat memprihatinkan' Peringkat tertingli yang

diperoleh kontingen Sulawesi Selatan adalah peringkat ke-4 pada PON X di Jakarta tahun

981. Kala itu kontingen Sulawesi Selatan menjadi kontingen terbaik di luar Pulau Jawa' Setelah

tq peringkat maupun perolehan medali konlingen Sulawesi Selatan' menurun dan pada PON

di Jakarta tahun 1996 terpuruk ke peringkat ke-I1' Di Surabay4 pada PON XV tahun 2000'

kontingenSulawesiSelatanhanyaberhasilmemperbaikiperingkatnyamenjadiperingkatke-10'

rtelah Jawa Timur - Jakarta - Jawa Barat - Jawa Tengah - Lampung - Jambi - Papua -

KalimantanTimur_SumateraUtara(KoNISULSEL,2004).SementaradiPoNXVItahun

2008diKalimantanTimurmendapatperingkatke-6,setelahJawaTimur,KalimantanTimur'

DzuJakart4RiaudanJawaBarat.Sedangkanpadatahun2012PoNxvlldiRiau,Kontingen

sulawesi Selatan menduduki peringkat ke-8. oleh karena itu, bila tidak segera dilalcukan usaha-

usaha yang profesional datqm penanganannyq maka niscaya prestasi olahraga di lndonesia'

khususnya Sulawesi Selatan akan semakin jauh tertinggal'

Suatu fenomena yang harus dicari solusi yang terbaik untuk memperbaiki dan

mengembalikan masa kejayaan. Olehnya itu, terbangunnya sistem kerja yang terencana dan

terpadu dalam pembinaan prestasi olahraga yang lebih mendasar, berakar dan menyeluruh yang

didukung oleh penerapan IPTEK olahraga yang memadai untuk mencapai prestasi setinggi-

tingginya (KOM SUL SEL, 2004). Berdasarkan hal tersebut' semua komponen yang

berkompoten di dalamnya harus memikir bagaimana jalan keluamya untuk mencapai prestasi

yang semaksimalnYa.

Olahraga memang banyak jenisnya dan jenisnya pun banyak mac'unnya' Cabang olahraga

permainan yang sampai sekarang masih sedikit yang belum paham atau mengenal cabang

tersebut. Jadi intinya cabang olakaga yang menggunakan bola disebut cabang olahraga

permainan.

I



1988:100).

Pada waktu melatih atlet, pelatih menekankan pada penguasaan teknik, taktik,

perkembangan fisik, serta pembentukan keterampilan (skill) yang sempum4 sedangkan masalah

dalam proses latihan atlet seringkali kurang maksimal dan tidak berencana dan sistematis

Fbagaimana aspek-aspek lainnya. Seorang pelatih hans benar dalam penerapan program latihan

yang sesungguhnya, sehingga apa yang diharapkan daFat tercapai dengan optimar. oleh karena

Itu seorang pelatih perlu memahami prinsip-prinsip daram program ratihan. Karena bila terjadi

trial and eror dalam sistem latihan, maka kemampuan yang diharapkan pada atlet akan tidak

lcrcapai. sesungguhnya peran pelatih dalam mengolah dan mencapai target pada ratihan harus

disesuiakan dengan pro$am latihan dan dilaksanakan sebaik mungkin.

Latihan beban adalah salah satu bentuk latihan tahanan unnrk meningkatkan kekuatan

2000). Latihan tahanan te$ebut harus dilakukan sedemikian rupa sehingga atlet

mengeluarkan tenaga maksimal atau hampir maksimal untuk menahan beban. Beban

but sedikit demi sedikit bertambah berat agar perkmebangan otot terjamin. oreh karena itr.r"

ihan tahanan harus dilakukan secara progresif dan tidak berhenti pada satu berat atau bobot

tu (Harsono, 1988)

Bentuk latihan beban memang sangat beraneka ragam, dengan tujuan untuk meningkatkan

ekuatan dan daya tahan. Fox (1984) mengatakkan bahwa: "...mengembangkan unsur kekuatan

2

I Prestasi pada atlet bukan hanya diperoleh nrelalui latihan fisik dan teknik saja, akan tetapi
I
l. hU"*pu aspek komponen dalam latihan. Tujuan serta sasaran utama dari latihan atau training
I
I rdalah urnrk membentuk atlet meningkatkan prestasinya semaksimal mungkin. Untuk mencapai
I

Itof i,r, ada empat aspek latihan yang perlu diperhatikan dan dilatih secara seksama, oleh atlet,
I

[fir, tr I latihan fisik, (2) latihan teknik, (3) latihan taktik, dan (4) latihan mental .(Harsono,



&ok h-yu spesifik pada kerompok otot tertentu yang d atih merainkan juga spesifik pada pora

Srak rans dihasilkan". Bentuk latihan beban harus disesueikan dengan bentr-rk gerakan dalam

'{hhiaga yang dilakukan.

Faktor ini

Slahraga tertentu

kadang-kada-ng lupa diperhatikan, padahal sebenarnya pada cabang-cabang

memegang peran penting bahkan acap kali sebagai faktor utama yang

.,trtcmpengaruhi prestasi yang diharapkan Faktor ini bisa berfungsi sebagai penggerak atau

$ngarah pada penampilan atlet.

;
i: Kondisi fisik merupakan unsur yang penting dan menjadi dasar daram mengembangkan

sknik, taklik, maupun strategi dalam berbagai macam olahraga. Menurut Mochammad Sajoto

f1988) kondisi fisik adalah salah satu syarat yang sangat diperlukan dalam usaha perungkatan

ptEstasi seorang atlet, bahkan sebagai landasan titik tolak awalan olahraga prestasi. Menurut

Mochammad sajoto (1999) kondisi fisik adalah suatu kesatuan utuh dari komponen-komponen

yang tidak dapat dipisahkan begitu saj4 baik peningkatan maupun pemetiharaannya. Artinya

batrwa dalam usaha peningkatan kondisi fisik maka sel,ruh komponen tersebut harus

dikembangkan. Status kondisi fisik rlapat mencapai titik optimal jika memulai latihan sejak usia

dini dan dilakukan secara terus menerus dan berkeranjutan dengan berpedoman pada prinsip-

prinsip latihan. Status kondisi fisik seseorang diketahui dengan cara penilaiaa yang berbentuk tes

pengetahuan. Tes ini dapat dilakukaa di dalam laboratorium ataupun di lapangan. Meskipun tes

yang dilakukan di dalam laboratorium memerlukan alat-alat yang mahal, tetapi kedua tes

tersebut hendaknya dilakukan agar hasil penilaian benar_benar objektif.

Kondisi frsik dapat mencapai titik optimar jika ratihan dimulai sejak usia diini dan

dilakukan secara terus menerus. Karena unnrk mengembangkan kondisi fisik bukan merupakan

pekerjaan yang mudah, harus mempunyai pelatih fisik yang mempunyai kualifikasi tertentu

I
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rchingga mampu membina perkembangan fisik atlet secara menyeluruh tanpa menimbulkan efek

dikemudian hari. Kondisi fisik yang baik mempunyai keuntungan, diantaranya atlet mampu dan

mudah nrempelajari keterampilan yang relatif sulit, tidak mudah lelah saat mengikuti latihan

maupun pertandingan, progmm latihan dapat diselesaikan tanpa mempunyai banyak kendala

Serta menyelesaikan latihan yang berat.

Kondisi fisik sangat diperlukan ol"h ."oraog ltlet, karena tanpa didukung oleh kondisi fisik

yang prima maka pencapaian prestasi puncak akan mengalami banyak kendala" dan mustahil

dapat berprestasi tinggi. Dalam hal ini, dikenal empat macam kelengkapan yang perlu dimiliki,

apabila seseorang akan mencapai suatu prestasi yang optimal. sekarang ini telah berkembang

suatu istilah yang lebih populer physical build-up yaitu physical conditioning yaitu pemeliharaan

kondisiaeadaan fisik. Kondisi fisik adalah prasyarat yang sangat diperlukan dalam usaha

peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan dapat dikatakan sebagai keperluan dasar yang tidak

dapat ditundah atau ditawar-tawar lagi. Kondisi fisik adalah suatu kesatuan dari komponen-

komponen yang tidak dapat dipisahkan b€gitu saja baik peningkatan maupun pemeliharaannya.

Artinya bahwa dalam usaha peningkatan kondisi fisik maka seluruh komponen tersebut harus

dikembangkan.

Sejauh ini persiapan atlet Sulawesi Selatan yang lolos prapoN dengan melakukan pelatda

am mempersiapkan diri menuju PoN xlx di Jawa Barat telah dilaksanakan. Terbukti dengan

usan Pengurus KoNI sulawesi seratan daram melakukan pembenahan-pembenahan,

i; pengawasan condition training, pemantauan pada setiap cabang olahraga, ahli kesehatan

emajuan dalam pencapaian prestasi yang diharapkan yaitu untuk memperbaiki peringkat pada

oN xlx di Jawa Barat tahun 2016. Hal tersebut akan menjadi bahan pembahasan utama dalam

4

ahli psikologi yang telah disiapkan. Dengan adanya keseriusan ini, tentunya ada suatu



elitian ini dengan judul: "Pengaruh weight Training Terhadap Peningkatan Kondisi Fisik

let Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan"'

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan dapat dirumuskan

berikut :

Apakah ada pengaruh weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan

atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga bolabasket?

Apakah ada pengaruh weight training terhadap peningkatan kondisi frsik daya tahan

otot atlet Tim Bayangan PON XIX Sutawesi Selatan Cabang olahraga bolabasket?

Apakah ada pengaruh weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan

atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga bulutangkis?

Apakah ada pengaruh weight training terhadap peningkatan kondisi fisik daya tahan

otot atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga bulutangkis?

Apakah ada pengaruh weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan

atlet Tim Bayangan PON )CX Sulawesi Selatan cabang olahraga sepaktakraw?

Apakah ada pengaruh weight training terhadap peningkatan kondisi frsik daya tahan

ototatletlimBayanganPoNXlXSulawesiSelatancabangolalrragasepal:rakaw?

Apakah ada pengaruh weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan

atletTimBayanganPoNXlXSulawesiSelatancabangolahragahokey?

Apakah ada pengaruh weight tnining terhadap peningkatan kondisi frsik daya tahan

otot atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olatraga hokey?

I

2

J

4

5

6

7

8

5



T

Teori-teori yang dikemukakan pada bab ini adalah teori atau konsep-konsep yang berkaitan

dengan variabel-variabel penelitian. Teori atau konsep merupakan pikiran-pikiran dasar yang

Delandasai kerangka argumentasi suatu penelitian. Teori yang dikemukakan diharapkan menjadi

Ftnuntun pemecahan masalah dan menemukan jaivaban yang dapat diandalkan.

A. Hakikat Weigth Training

Weight haining diartikan sebagai latihan beban. Latihan beban salah satu bentuk latihan

hhanan untuk meningkatkan kekuatan. Menurut Harsono (1988) weigth training adalah latihan-

hlihan yang sistematis dimana beban hanya dipakai sebagai alat untuk menambah tahanan

Orhadap kontraksi otot guna mencapai berbagai tujuan tertentq seperti untuk meningkatkan dan

ncnjaga kondisi fisik, kesehatan, kekuatan atau prestasi dalam suatu cabang olahraga.

Weight training merupakan salah satu sarana yuulg digunakan untuk latihan olahraga

dapat dilakukan dengan menggunakan latihan beban. Menurut Suharjana (2007) latihan beban

weight training) adalah latihan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan beban

bagai alat untuk menambah kekuatan fungsi otot guna memperbaiki kondisi fisik atlet,

egah terjadinya cedera atau untuk tujuan kesehatan. Latihan beban dilakukan dengan

enggunakan beban dari berat badan sendiri (beban dalam) atau menggunakan beban luar yairu

ban bebas (free weight) seperti atau mesin beban. Bentuk latihn yang menggunakan beban

yang paling banyak digunakan seperti chin-up, pudh up, sit up, ataupun weight training

dengan menggunakan alat.

Weigth training adalah jenis olahraga umum untuk mengembangkan kekuatan yang

ggunakan gaya berat grativitasi, untuk menentang gaya yang dihasilkan oleh otot melalui

traksi konsentris atau eksentrik. Benhrk latihan tersebut dimana otot-otot tubuh mengalami

menggunakan berat badan atau perangkat lain untuk merangsang pertumbuhan/kerja

kekuatan dan daya tahan, dengan menargetkan kelompok otot tertentu dan jenis gerakan.

han beban juga disebut resistance training dan latihan kekuatan.

Dasar keberhasilan latihan weight training adalah kombinasi dari faktor penting dalam

pertimbangkan dosis latihan yang disebut FITT.

BAB II
TINJAUAtr{ PUSTAKA
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Frequency of Training (Frekuensi Latihan)

Sama. halnya dengan volume latihan, frekuensi latihanpun memiliki hubungan dengan

intensitas latihan dan lamanya latihan. Makin tinggi intensitas dan makin lama wakhr tiap

latihan maka Aekuensi latihannyapun makin sedikit. Hal ini merupakan indikasi bahwa

banyaknya pertemuan atau ulangan latihan menunjukan frekuensi latihannya. Frekuensi

menunjuk pada jurnlah latihan per minggunp. Frekuensi latihan beban bisa berlangsung

antan2 - 5 kali perminggu. Untuk menjaga kesehatan minimal 3 kali perminggu.

Intensity ofTraining (Intensitas t atihan)

l) Intensitas latihan adalah besamya beban latihan yang harus diselesaikan dalam waktu

tertentu. Untuk mengetahui suatu intensitas latihan atau pekerjaan adalah dengan

mengukur denyut jantungnya. Intensitas latihan dapat diukur dengan cara menghitung

denyut jantung/nadi dengan rumus: denyut nadi maksimum (DNM):220 - umur (dalam

tahun). Jika seseorang yang berumur 20 tahun, DNM-nya : 220 - 20 :200.

2) Takaran intensitas latihan. Untuk olahraga prestasi: antara 80% - 90yo dali DNM. Jadi

bagi atlet yang berumur 20 tahun tersebut takaran intensitas yang harus dicapainya dalam

latihan adalah 8 0% - 90% dan 200 = I 60 smpai dengan I 80 denyut nadTmenit.

3) Unnrk olalraga kesehatan; anrara TOyo - 85% dari DNM. Jadi untuk orang yang berumur

40 tahun yang berolahraga menjaga kesehatan dan kondisi fisik, takaran intensitas

latihannya sebaiknya adalah 70%o - 85% kali (220 - 40), sama dengan 126 Vd 153 denyut

nadi/menit.

Time Spent (Durasi Latihan)

waktu atau durasi yang diperlukan dalam satu kali latihan. Durasi menrurjukkan pada wakhr,

atau kalori yang digunakan selama latihan. Kalori menunjuk pada jumlah energi yang

digunakan selama latihan. Latihan beban biasanya dilakukan antara 40 - 60 menit per sesi

latihan.

Type of Ecerxice (Tipe Latihan)

Tipe latihan adalah bentuk atau model yang dipilih untuk latihan yang disesuaikan dengan

fasilitas yang ada dan tujuan latihan. Tipe latihan menunjuk pada alat latihan yang

digunakan; barbel, dumbel atau mesin beban.

Cara mencari intesitas latihan beban dengan menentukan repetisi maksimum (repetition

maximum). Cara menentukan beban 'Iatihan dengan berdasar repetisi maksimum adalah
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dilakukan dengan mengetahui kemampuan otot untuk melakukan pengulangan (repetisi)

rcara maksimum dalam mengangkat beban yang akan digunakan untuk latihan. sebagai

contoh, rorang allet akan melatih daya tahan otot bisep, maka atlet tersebut harus

mengangkat dumel (alat yang ingin ia gturakan) sebanyak 12 - 20 kali/set. Cara ini dapat

dilakukan dengan percobaaq mislanya atlet tersebut mampu mengangkat dumbel 5 kg

diangkat sebanyak 16 kali ulagan. Maka beban latihan dapat digunakan sebagai beban

latihan, yaitu mengangkat dumbbel 5 kg sebanyak 16 kali setiap setnya.

Pengertian istilah yang berkaitan dengan masalah variasi pembebanan yang digunakan

!8lam prosesi latihan. Istilah itu antara lain:

l. Set. Suatu latihan seseorang telah dapat menyelesaikan satu macam latihan pada satu alat

tert€ntu dengan sejumlah ulangan tertentu.

b. Repetisi. Banyaknya ulangan yang dilakukan dalam menjalankan satu macarn latihan tertentu

pada satu alat tertentu.

Prinsip yang harus dilakukan dalam latihan beban adalah: (1) latihan harus didahului

dcngan pemanasan benar dan menyeluruh, (2) prinsip overload harus diterapkan, karena

prkembangan otot hanyalah mungkin apabila otot-otot tersebut diberikan beban dengan tahanan

yang kian bertambah berat, (3) sebagai patokan dianjurkan untuk melakukan tidak lebih dari 12

dan tidak kurang dari 8 repitisi maksimum, (4) agar hasil perkembangan otot efektif, setiap

bentuk latihan dilalarkan dalam 3 set, dengan istirahat disetiap set antan 3 - 4 menit, (5) setiap

mengangkat, mendorong, atau menarik beban haruslah dilaksanakan dengan teknik yang benar,

(6) sebagai pedoman, kalau berlatih untuk strength, yaitu bagi cabang olahraga yang kekuatan

tidak terlalu dominan, rentang repetisinya 8 -12 RM, (7) setiap behtuk latihan haruslah dilakukan

dalam ruang gerak yang 5sluas-luqsnyq (8) selqma latihan, pengaturan pemafasan harus

diperhatikan, (9) setelah selesai melakukan suatu bentuk latihan, atlet harus berada dalam

keadaan lelah otot lokal yang berlangsung hanya unhrk sementara saja, (10) weight training

oebaiknya dilakukan 3 kali dalam seminggu dengan diselingi oleh satu hari istirahat, (1 l)
motivasi atlet merupakan faktor yang sangat penting, (12) setelah setiap set, istirahatlah sebentar

sambil menggetar-getarkan (shake-out) atau meregang-regangkan otot-otot yang baru bekerj4
(13) setiap kali berlatih, catatlah jumlah beban yang diangkat dan repetisi yang telah dilalo*an
pada latihan tersebut, (14) setiap kali berlatih sebaiknya tidak lebih dari 12 bentuk latihan, dan

(15) setiap session latihan sebaiknya diakhiri dengan atihan rileksi.
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E, I Iakikat Kondisi Fisik

Olahraga merupakan kegiatan

peragakan kemampuan geraknya

energik dan dalam kegiatan itu atlet

dan kemauannya semaksimal mungkin.

p
nen dan untuk keperluan apa keadaan atau status yang dibutuhkan. Kondisi fisik

peranan yang sangat penting. program latihan kondisi fisik haruslah direncanakan
sistematis yang ditunjukkan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kemampuan fiurgstonal

stem tubuh sehingga dengan demikian dapat mencapai prestasi yang lebih baik hamslah
ircncanakan secara sistematis yang dinrjukan rmtuk meningkatkan kondisi fisik dan kemampuan

al dari sistem .tubuh sehingga dengan demikian dapat mencapai prestasi yang t

otot yang

(performa)

ialah suatu usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan dan membina
jasmaniah maupun rohaniah pada tiap manusia. Setiap cabang orahraga memerrukan

kondisi fisik bervariasi perbedaanya satu sarna lain.
Kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dipisahkan

tu sai4 baik pemeliharaannya. A(inya bahwa didalam usaha peningkatan kondisi fisik maka
komponen tersebut hanrs dikembangkan, walaupun disana-sini dilakukan dengan sistem

tas sesuai keadaan atau status tiap komponen itu dan unt.k keperruan apa keadaan atau
yang dibuutrkan rersebut. Hal ini akan menjadi jelas b a kira pada status kondisi fisik.' Mochammad Sajoto (r9gg) mengatakan kondisi fisik adarah satu kesatuan utuh dari

ponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan beghr saj4 baik peningkatan maupun
el iharaannya. Arrinya bahwa didalam usaha peningkatan kondisi fisik maka seluruh
ponen tersebut harus dikembangkan. walaupun dilakukan dengan sistem prioritas tia

lon
ebih baik.

Komponen-komponen dalam kondisi fisik meliputi: kekutan, daya tahan, daya otot,
patan' kelentukan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan dan reaksi. unt.k
dapatkan kondisi fisik ya:rg baik maka diperlukan ratihan. Latihan-latihan fisik yang

berikan harus dapat mengembangkan kondisi fisik umum dan khusus sesuai dengan kebut'han
ahruga yang diperlukan. pembentukan kondisi fisik yang diperlukan memerlukan waktu yang

lama dan harus dilakukan dengan perencaaaan latihan yang terarah dan sistematis.
Pelaksanaan kondisi fisik kepada atlet harus benar dan tepat. Benar dalam pengertian

yangkut isi pengetahuan atau ilmu yang dipergunakan, sedangkan tepat berarti berkenaan
ngan cara atau bentuk latihan yang dipergunakan untuk mencapai pengetahuan atau ilmu yang

9
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p benar. Kondisi fisik seorang atlet memegang peranan yang sangat penting dalam
latihan. Latihan kondisi fisik haruslah direrrcanakan secara baik dan sistematis dengan

untuk meni ngkatkan kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional dari sistem tubuh
ga dengan demikian memungkinkan atret untuk mencapai prestasi yang lebih baik.

adanya kondisi fisik yang baik, maka akan ada peningkatan di dalam kemampuan suafu
olahraga tersebut.

Melatih kondis i fisik seorang atlet pada lasamya merupakaa upaya yang siitematis yang
ulian untuk meningkatkan kemampuan fungsional atlet. Sesuai dengan tuntutan cab-rg

yang ditekuni sehingga dapat mencapai standar yang telah ditentukan. Dengan kata lain,
fisik merupakan upaya yang disadari dan terprogram untuk membina kualitas fungsional

atlet ke JenJang yang lebih tinggi, sehingga prestasi maksimal dapat dicapai. Olehnya
Jatihan yang diberikan atau yang dilakukan harus memenuhi prirsip-prinsip dasar Iatihan

Usaha untuk meningkatkaa kondisi fisik sangat mutlak di laksanakan sebagaimana yang
ukakan Harsono (dalam James Tangkudung, 2006), bahwa kondisi fisik yang baik akan

terhadap fungsi dan sistem organisme tubutL antara lain berupa; ( I ) Akan ada
dal4n kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung, (2) Akan ada peningkatan

kekuatan, kelenhrkan, stamina, dan komponen kondisi fisik lainnya, (3) Akan adailonomi gerak yang lebih baik waktu latihan, (4) Akan ada pemulihan yang lebih cepat
&lam organ-orgaa tubuh setelah latihaa, dan (5) Akan ada respon yang cepat dari organisme
fubuh kita apabila sewaktu -waktu respon demikian diperlukan.

Kondisi fisik merupakan faktor yang paling utama dalam peningkatan pembinaan bagi
F'rang atlet . Kondisi fisik adarah satu kesatuan dari komponen-komponen yang tidak dapat
dlpisahkaa baik peningkatannya maupun pemeliharaannya. Artinya bahwa setiap usaha
poningkatan latihan kontrisi fisrk, maka harus mengembangkan semua komponen tersebut.
Walaupun perlu dilakukan dengan sistem prioritas.

Bompa (1gg4) kondisi fisik harus dipertimbangkan sebagai unsur yang diperlukan
didalam latihan guna mencapai prestasi yang tertinggi. Harsuki (2003) untuk mencapai kondisi
kesegaran yang prima seseorang perru melakukan latihan fisik yang melibatkan komponen
kesegaran jasmani dengan metode ratihan yang benar. Harsuki mengungkapkan bahwa hanya

l0
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i
t
I ltlet yang memiliki kemampuan fisik prima mampu berlatih secara optimal. Dan hanya atlet

I yang berlatih secara optimal yang memungkinkan perolehan yang optimal.
F

I Harsono (1988) mengatakan bahwa perkembangan kondisi fisik yang menyeluruh

Iunatlah 
penting oleh karena tanpa kondisi fisik yang baik atlet tidak dapat mengikuti latihan-

I latihan dengan sempuma. Selanjutnya Mochammad Sajoto (1988) mengemukakan beberapa unsur

I y-* rn^* dalam lingkup kondisi fisik, antara lain kekuatan (strength), daya rahan otot (
I
I 

nusalar endurarrce), daya talnn (endurence) day'a ledak otot (muscular power), keepatan

l$n""O, kelentukan (flexibility), keseimbangan (bahnce), koordinasi (coordination), kelincahan

| (agrlrry), ketepatan (acctracy), kx,epatan reaksi (reaction speed).
I
I tvtata dapat dikatakan bahwa unnrk meningka&an kondisi fisik maka harus melalui

I latihan latihan - latihan fisik itu sendiri, seperti yang diutarakan Harsono bahwa kondisi fisik
I
f 

harus dilatih sesuai dengan program-program yang sudah direncanakan secara baik dan

f ristematis yang ditujukan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan kemampu^n fungsional

I d".i .irt"* organ tubuh dengan demikian memungkinkan atlet akan berprestasi dengan baik-
I
t
I
I C. Hakikat Kondisi Fisik Kekuatan
I
I Kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot tungkai mengatasi beban atau

lUfr*"r. Tingkat kekuatan olahragawan di antaranya dipengaruhi oleh keadaan panjang
I
lpndeknya otot, besar kecilnya oto! jauh dekatnya titik beban dengan titik tumpu. tingkat
I

fkelelahan, 
jenis otot merah atau putih, potensi otot, p€manfaatan potensi oto! teknik, dan

I kemampun kontraksi otot. (Sukadiyanto, 2005:81) Kekuatan merupakan komponen yang paling

lm"nausa, dan sangat penting dalam olahraga. Karena kekuaran merupakan daya penggerak

lrctiap aktiuitas fisik, berperan untuk mencegah cider4 dan merupakan komponen kondisi fisik

Iru*r".
I S""u* fisiologis, kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk

lmelakukan satu kali kontraksi secara maksimal melawan tahanan atau beban (Iskandar dkk.,

lOSS,l1. Menurut Sadoso Sumosardjuno (1997:6), kekuatan otot adalah kemampuan otot-otot
t

lunruk 
mengsunakan tenaga maksimal atau mendekati maksimal, untuk mengangkat beban.

fMenurut Suharjana (2008:7), kekuatan otot yaitu kemampuan sekelompok otot-otot melawan
I
lbeban dalam satu usaha. Dengan kata lain pengertian kekuatan adalah kemampuan otot atau
I

frckelompok 
otot untuk mengatasi beban atau tahanan. Secara mekanis kekuatan otot ini

II rr
I
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efrnisikan sebagai gaya (force) yang dapat dihasilkaa oleh otot atau sekelompok otot dalam

ntraksi malisimal. Pada seorang, latihan untuk meningkatkan kekuatan otot harus bersifat

yeturuh . dan melibatkan alat gerak pasif maupun aktif. Kekuatan otot ini merupakan

ponen yang penting bagi seseorzrng, karena kekuatan otot merupakan daya dukung gerak

lam melakukan aktivitas kerj4 sehingga diperlukan latihan kekuatan otot secara teratur

I

Hakikat Kondisi Fisik DaYa Tahan

Daya tahan otot adalah kapasitas otot untuk melakukan kontraksi secara terus-menerus

tingkat intensitas submaksimal (Iskandar dLk., 1999:7). Menurut Sukadiyanto (2010:138)'

ya tahan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot dalam mengatasi tahanan atau

ban dalam jangka waktu yang relatif lama. sedangkan menurut Suharjana (2008:7), daya tahan

yaitu kemampuan otot untuk melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang cukup lama'

ya tahan otot diperlukan unhrk mempertahankan kegiatan yang sifatnya didominasi oleh

nggun^An otot atau kelompok otot, seperti halnya komponen lain, daya tahan otot hanya

ukan sebatas kebutuhan dalam melalorkan aktivitas otot. Daya tahan otot akan berkurang

bertahap seiring dengan bertambahnya umur, tetapi p€nunrnan daya tahan otot tidak

adi secara menunurnya kekuatal otot, untuk seseorang daya tahan otot sangat diperlukan

tuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari'

Dayatahandapatdibagimenjadiduabagianyaitudayatahanototataumuscleendurance

daya tahan cardio respiratori. Yang dimaksud dengan daya tahan otot (muscle endurance)

ih:kemampuarrototuntukmelakukankontraksiataubekerjadalamwaktuyangrelatiflama.

meningkatkan daya tahan respiratori diperlukan beberapa bentuk latihan dalam waktu

relatif lama. Daya tahan otot dan respiratori adalah sistem kerja ada tingkat aerobik yaitu

(supply) oksigen masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang

lukan oleh otot.

Sport (olahraga) berasal dari bahasa latin "disportare atau deportale dalam bahasa itali

rte yang artinya penyenangan, pemeliharaan atau menghibur untuk bergembira' Jadi

itu adalah suatu kegiatan yang menyenangkan dimana semua anggota badan bergerak

12
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hrirama' Pada saat ini, olahraga sangat digemari oleh semua kalangan usia. Dari anak-anak,
nmaj4 orang dewasa sampai para manula juga senang berolahraga.

dlpat

Semua orang suka berorahraga, karena dengan beroral,aga badan menjadi sehat- sela.in
membuat badan sehat, ola,,raga juga mempunyai banyak sekali manfaat. Manfaat olahraga
lain: rnengurangi stress, menjaga berat badan, meningkatkan energi, membuat tidur

yak, dan meningkatkan gairah sexsual.

Sebenamya olalraga sudah dikenal

tungan penanngalan karbon. Lukisan/gam

sejak 30.000 tahun yang lalu, berdasarkan

ibva menampilkan beberapa aktivitas, renang dan memanah (Amrank Berachunk: 2or2). Har
bukikan bahwa olahraga sudah ada sejak jaman prasejarah (prehistoric). Dalam

bangannya, olahraga berkembang mengikuti jaman. Dari yang dahuru orahraga dilakukan
individq dan akhimya berkembang dengan adanya olahraga beregu.
Ada banyak sekali orahraga beregu, misalnya sepakbor4 borabasket, boravori, softball,

masih banyak lagi macamnya. pada orahraga beregu banyak peneriti mengatakan bahwa
hi berasal dari Eropa, tepatnya Inggris (Amrank Berachunk: 2012). Karena olahraga

gu sangat rentan menimbulkan konflik yang besar, maka pada olahraga ini ada banyak sekali
uran-aturan yang digunakan. Aturan-aturan tersebut berkembang sesuai kebutuhan.

Setelah olahraga didunia mulai berkembang dengan llas, para bangsa

I mem

na.

bar-gambar jaman batu ditemukan di padang pasir

wan Eropa

Pierre

nisiatif untuk mengadakan ajang olahraga yang bernama olimpiade. Namun olimpiade hanya
angsung di Yunani kuno ini diberhentikan oreh Kaisar Romawi (Feri Kurniawan, 2012).
lah itu pada tahun. 1896 dihidupkan kembali oleh bangsawan prancis yang bemama
y Baron de coubertin. Dan pada tahun 1g96 olimpiade modem pertama kari diadakan di

Setelah kesuksesan olimpiade 1g96, olimpiade memasuki m.rsa-masa stagnasi yang
ancam keberlangsungan ajang tersebut. olimpiade paris 1900 dan orimpiade st. Louis
adalah buktinya. olimpiade paris tidak memiliki stadion, namun ini adalah olimpiade

pertama karinya wanita diijinkan ikut serta daram pertandingan. orimpiade st. Louis
un 1904 diikuti oleh 650 atret, namun 5g0 diantaranya dari Amerika serikat.

Hal-hal diatas menjadi dasar bagi Ioc untuk merakukan perubahan dalam orimpiade
ulang setelah diadakannya olimpiade interkara./intercalated games (disebut demikian
olimpiade ketiga yang diadakan sebelum waktu penyelenggaraan olimpiade ketiga) pada

r
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Urunl906 di Athena (Feri Kumiawan, 2012). Olimpiade interkala ini tidak dialiui secara resmi

lbh Ioc dan tidak pemah dilaksanakan lagi sejak saat itu. Namun, otimpiade interkala yang

.flrcle nggarztan di Stadion Phanatinaiko, Athena telah menarik minat peserta secara

htcmasional dan menghasilkan kepentingan publik yang besar, menandai kenaikan popularitas

rdcuran dari Olimpiade itu sendiri.

Indonesia pertama kali berpartisipasi dalam olimpiade Helsinki lg52 di Finlandia.

itu Indonesia sempat dua kali tidak ikut olimpiade yaitu pada olimpiade Tokyo 1964

olimpiade Moskow 1980. Karena boikot dan sehubungan perang soviet Afganistan. sejak

keikutsertanya tercatat Indonesia sudah mengumpulkan 27 medali dengan rincian 6 medali

linas, l0 medali perak, I I medali perunggu (Feri Kumiawan, 2012).

, Di lndonesia sendiri ola]'aga dikenal melalui pedagang dari china yang sedang.

brdagang di Indonesia. sejak saat itu, olahraga berkembang pesat di Indonesia, hingga saat ini
t& banyak sekali cabang olafuaga yang dikenal di Indonesia. Selain mengikuti perlombaan

tln€tat dunia, lndonesia juga rutin mengadakan perlombaan tingkat nasional yang biasa disebut

dcngan Pekan olahraga Nasional @oN). olahraga di Indonesia juga diatur dalam undang-

undang RI No. 3 tahun 2005 dan perat,ran pemerintah RI tahun 2007 tentang sistem

keolahragaan nasional.

Untuk mengembangkan olahraga agar tidak membosankan pada saat ini banyak sekari

model latihan yang menggunakan model permainan. Misalnya pada cabang atletik, basket,

rcpalbola dan lain-lain. Hal ini membuat olahraga menjadi semakin bervariasi jika dahulu model

latihan olahraga hanya menitik beratkan pada skill dan fisik, namun dengan adanya variasi

Iatihan permainan telsebut, atlet menjadi tidak bosan untuk melakukan latihan.

Adanya banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakan tentang pengertian
permainan. Menurut Hans Daeng (dalam Andang Ismail, 2009) permainan adalah bagian mutlak
dari kehidupan anah dan permainan merupakan bagian integral dari proses pembentukan

kepribadian anak. Selanjutnya Andang Isma (2009) menuturkan permainan ada 2 pengertian.
Pertam4 permainan adalah sebuah aktivitas bermain yang mumi mencari kesenangan tanpa

mencari menang atau kalah. Kedu4 permainan diartikan sebagai aktivitas bermain yang

dilakukan dalam rangka mencari kesenangan dan kepuas6an, namun ditanda pencarian menang
atau kalah.
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Olahraga adalah suatu permainan yang menekankan pada fisik sedangkan permainan itu

mCmpunyai dua aspek yaitu penekanan pada fisik dan penekanan intelektual. Olalraga dipihak

ldn adalah suatu bentuk yang bermain terorganisir dan bersifat kompetitif. Beberapa ahli

cmandang bahwa olahraga semata-mata suatu bentuk permainan yang teroganisasi, yang

mcnempa&armya lebih dekat kepada istilah pendidikan jasmani. Akan tetapi pengujian yang

labih cermat menunjukkan bahwa secara tradisional olahraga melibatkan alcivitas kompetitif.

Dengan demikian permainan olahraga yaitu olahraga yang pada dasamya adalah permainan

ylng kemudian dilombakan. Tidak seperti olahaga lainnya yang mungkin berkesan monoton dan

mungkin akan membosankar! olahraga permainan akan terasa lebih seru dan menyenangkan,

larena olatraga seperti ini dilakukan lebih dari satu orang dan didorong atau dimotivasi untuk

mcmenangkan pertandingan.

F. Hakikat Cabang Olahrage Permainan Bolabasket

Bolabasket adalah salah satu olahraga yang tekenaUpopuler didunia. Penggemarnya dari

$gala usia merasakkan permainan bolabasket adalah olahraga yang menyenangkan, kompetitif,

mendidik, menghibur, dan menyehatkan. Keterampilar-keterampilan perseorangan seperti

lcmbakan, umpan, drible, dan rebaund, serta kerja sama tim unhrk menyerang atau bertahan,

rdalah prasyarat agar berhasil dalam memainkan olahraga ini.

Bolabasket dimainkan oleh dua regu, yang masing-masing regu terdiri dari 5 pemain.

tictiap regu berusaha memasukan bola ke dalam keranjang lawan dan berusaha mencegah lawan

unhrk memasukan bola atau mencetak angk4 dengan cara bola dioper, dilempar, ditepis,

digelindingkan atau dipantulkanke segala arah, sesuai dengan perahran yang telah di tenhrkan

(Perbasi,20l0:1).

Permainan bolabasket termasuk jenis permainan yang memerlukan latihan yang teratur

dan terarah karena permainan bolabasket mengandung 13 unsur'-unsur gerak. Bolabasket

lormasukjenis frermainan yang kompleks gerakanny4 artinya gerakannya terdiri dari gabungan

unsur-unsur gerak yang terkoordinasi dengan rapi, sehingga dapat bermainan dengan baik (Imam

Sodiknn, 1992:69).

Bolabasket merupakan olahraga yang mempunyai peraturan permainan, sehingga untuk

thpat bermain sesuai dengan peraturan maka pemainnya harus menguasai teknik-teknik bermain

t
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hlabask"t- Daram oratuaga bolatrasket ada 2 macam ketrampilan yang harus dimiliki vaitu
lknik-teknik dasar bolabasket dan teknik bemain bolabasket_

: Teknik delam permainan bolabasket ,lapat diartikan sebgai suatu cara untuk memainkan
'ifula seefisien mungkin dan efektif sesuai dengan peraturan permainan yang berraku untuk
{nencapai suatu has, yang optimal dan merupakan cara untuk memainkan bora sehingga
*rbentuk permainan bolabasket yang sesunggulnya. penguasaan terhadap berbagai teknik dasar

fl*rg tepat dan baik, memungkinkan pemain untuk menampirkan suatu permainan yang baik
stla' sesuai dengan pendapat M. sajoto bahwa suatu penggunaan dan penerapan teknik yang
&ft aa, daiam saat yang tepat, akan merupakan suatu taktik permainan yang tidak perlu
illatihkan secara tersendiri (1995:5).

' Permainan ini termasuk jenis permaianan yang memerrukan ratihan yang teratur dan
ItraratL karena mengandung bermacam-macam unsur gerak. Atau dengan kata lain daram
prmainan bolabasket ini merupakan permainan yang komplek gerakanny4 artinya gerakan
Ftdid dari gabungan uns.r-unsur yang terkoordinasi dengan baik. Unt,k mendapatakan gerakan
yrng efektif dan efisien perlu dirtasarkan pada pengr.rasaan teknik dasar yang baik.

Pada cabang orahraga bolabasket keterampilan teknik merupakan hal pokok yang harus
dtkuasai. Karena keunggulan pada keterampilan teknik akan menutup kekurangan pada aspek
lainnya' Dan setiap aspek akan berkembang dengan memakai metode latihan yaag spesifik.
Tcknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain dalam cabang olahraga bolabasket antara
lrin teknik melempar dan menangkap, menggiring bola, menembak, gerakan berporos, lay up
iloot dan merayah (Imam Sodikun , r992:4g). penguasaan teknik dasar permainan bolabasket
torsebut merupakan sarah satu unsur ydng ikut menentukan pencapaian peningkatan prestasi
disamping unsur kondisi fisik, taktilq dan mental.

Menguasai teknik dasar merupakan modal utama setiap pemain untuk mencapai prestasi
linggi. Menurut Imam Sodikun (1992:47) agar kemampuan individuar setiap pemain bolabasket
tcrlihat bagus maka setiap pemain diharuskan menguasai teknik dasar permainan bolabasket.
Ada beberapa teknik dasar daram permainan borabasket yang harus dikuasai oreh seorang
pcmain diantaranya:

I
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l, Teknik Mengumpan dan Menangkap @assing dan Catching)
Passing dan catching merupakan kecakapan dwi tunggal, untuk dapat menghidupkan

prmaianan bolabasket. Istilah melempar mengandung pengertian mengop€r bola dan
lrenangkap berarti menerima bola. Merempar dan menangkap bora seralu d,akukan secara
hrteman' apabira seorang pemain memegang bola maka dia harus melempar bora sedangkan
pmain dalam posisi tidak memegang bora maka dia bersiap untuk menerima atau menangkap
tola ltmam Sodikun,lgg2: 4g). Menurut wisset (2000: 71) mengumpan mem,iki kegunaan
thusus, yaitu l) mengalihkan bola dari daerah padat pemain, 2) menggerakkan bola bola dengan
ltpat dengan cepat pada fast break, 3) membangun permainan yang ofensif, 4) mengoper ke
Fkan yang sedang terbuka untuk penembakan, dan 5) mengoper dan memotong untuk
Uclakukan tembakan sendiri.

Menurut Danny Kosasih (2008: 25), arta beberapa elemen dasar dalam passing yang
hrrus diajarkan agar presentase turnover bias ditekan, antara lain: r) Kecepatan, bola yang di-
prssing harus tajam, cepat' tidak terlaru keras, dan tidak terlaru peraq 2) Target, setiap passing
hruslah tepat/akurat pada target yang spesifft. Bukan hanya orang yang akan di-passing, tetapi

'ls$anltarget 
tangan peminta bora 3) Timing bola harus sampai pada penerima disaat yang

tepat' tidak sebelum atau sesudahnya, 4)'frik, pemain yang melakukan passing harus berusaha
menggunakan tipuan untuk mengerabuhi defender. Biasanya defender tertipu saat kita
menggunakan tipuan mata" 5) Komunikasi, komunikasi antar pemain sangat diperlukan untuk
mengurangi resiko tumover (komunikasi mata, slrar4 sinyal, dan lain_lain)

Ada beberapa jenis passing dan penggunaannya haruslah tepat pada setiap situasi. Dalam
pormsinsn basket, passing dibagi menjadi dua, yaitu:

r, Operan dengan dua tangan (two hand pass)

operan ini dilak-ukan dengan sikap kedua tangan menyerupai corong besar, bora terselip
diantara kedua telapak tangan dan kedua telapak tangan seluruhnya melekat pada masing-
masing bola agak ke belakan c, jart-jarl tercerai rentuk, kedua ibu jari terletak dengan badan
bagian belakang bola dan menghadap kearah tengah ke depan.
a) Operan tolakan dada (two hand chest pass)

operan ini merupakan lemparan yang sangat banyak d ahrkan dalam bermain.
Lemparan ini sangat bermanfaat untuk operan jarak pendek dengan perhitungan demi
kecepatan dan kecermatan dan kawan penerima bola tidak dijaga dengan ketat. Jarak
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Iemparan
tergantung pada kemampuan atau kekuaknseorang atlet. Lemparan lnidi lakukan pada fast break, karena

dengan lemparan dada yang baik dapat dilakukan kerjasama tim yang baik pula. Hal
diimbangi dengan tangkapan

Yang baik sehingga akan cepat melemparkan bola d

lnl
cepat pula (Imam Sodikun, l992:50). engan
Operan ahs kepala (over head pass) Lemparan pass ini sangat efektif bila para pemain
memiliki postur tubuh yang tinggi dan bila diperlukan mengoper bola dengan segera pada
saat menerima bola dalam posisi jang finggi. Unfuk melakukan lemparan ini pada
dasamya sama seperti

tr,olanya lurus sesuai dengan tinggi pemain yang

tangan dari atas kepala, hanya saja amh
c) Operan pantul ke Iantai (bounce pass)

mengahadang (Imam Sodikun, 1992:51).

Lemparan lnl dilakukan dengan jalan bola ke arah bawah dan cepat, sebab kemungkinanakan terserobot atau tertahan Iawao. Gerakan tnt hampir sama dengan gerakan Iemparandada dengan dua tangan hanya sa;a arahnya lang berbeda. Operan ini dilalaanakan bila
penlaga berdiri agak renggang

digunakan unfuk terobosan kepadaPemain pivot atau penembak mahir dengan me.langkah putar. pada operan dada dengandua tangan arah bola lurus, sedangakan pada
bawah tengah, samping bawah kanan, maup

operan panfulan arah bola serong ke
bawai kiri dari tubuh lawan (Imam

arah
Sodikun, 1992:53)

un

a) Operan Samping (side arm pass)

d) Haad off pass Lemparan ini dilakukan dengan memklangsung. Biasany4 penerima ;;":," -'-T 
memberikan bola kepada teman secara

direbut rawan.( D;;;;#,ij;rlT; ,,**-at pada pembawa bora agar bora tidak

Operan dengan satu tangan (One Hand pass)
Lemparan ini biasanya dita.k
direbut dari lawan. untuk 

ukan saat bola pantul atau r

tembakan dua tangan dari u*T"'*** 
lemparan''; ;:"":H;r- :::# ::L::'

bola cenderung melambung a::::i" 
hanva saja bola dipegang oleh saru tangan dengan arah

1992:53). - -ratas kepala pemain lawan yang menghadang (Imarn Sodikun,
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lrmparan ini gerakannya lebih wajar sebab dapat lebih kuat dan lebih jauh sehingga

penggunaannya pada jarak sedang dan jarak jauh (lebih dari 7 meter)' Lemparan ini juga

bermanfaat bagi permainan yang membutuhkan operan-operan jarak jauh' seperti halnya

saat fast break sehingga menghemat tenaga maupun waktu permainan' Lemparan ini

sering dilakukan oleh pemain belakang atau guard sebagai serangan balik yang cukup

akurat dengan memberikan lemparan jarak jauh pada pemain depan untuk mencetak skor

(Imam Sodikun, 1992:54\'

) Operan kaitan (hool Pass)

Lemparan menyabit merupakan senjata yang ampuh untuk para pemain yang berbadan

pendek, tapi ingin mencoba mengumpankan bola melewati lawan yang lebih tinggi

posturtubuhnya.operaninijugadapatdigunakandalamsituasiyangsulitakibat

penjagaan yang begitu ketat, sedangkan untuk jenis operan lain sulit untuk dilaksanakan'

Untuk melempar bola melewati lawan yang lebih tinggi dilakukan dengan gerakan

menyabit atau melambungkan bola melengkung lewat samping badan dan atas kepala

(lmam Sodikun, 1992:56)'

) Under hand Pass

Passing ini dilalorkan dengan cara menggelindingkan bola diatas lantai lapangan'

Passing ini sangat berguna apabila lawan memiliki posttr tubuh yang tinggi'

Menerima dan menangkap (catching) dapat dilakukan dengan satu tangan atau dua

an baik dalam keadaan berhenti atau berlari' Dalam usaha menangkap bola bukannya

ggu akan tetaPL menjemput bola. Bola yang akan ditangkap dengan cara jemputlah bola

lum di dada dengan meluruskankeduatangankedepandansikapsiapuntrrkmenangkap,

menyentuh tangan segera bola ditarik ke arah dada'

saat menjemput bola dapat dibedakan

adi tiga yaitu: 1) Two Hands Up, yaitu posisi tangan siap menerima bola Yang mengarah

pinggul ke atas. Posisi ibu jari saling berhadapan 2) Two Hands Down, Yaitu Posisi tangan

menerima bola yang mengarah pada pinggul kebawah' Posisi ibu jari menghadap ke atas 3)

and Tuck, yaitu gerakan tangan jika passing melebar dari target' Penerima bola harus

bil satu langkah pivot dan menggapai bola dengan satu tangan laiu dengan segera

egangnya dengan kedua tangan

Menurut Danny Kosasih (2008: 33) gerakan tangan



l. Teknik Menembak (Shooting)

Menurut PERBASI (2010:18) menembak adalah gerakan terakhir untuk mendapatkan

mgka. Umumnya rlalarn bolabasket, tembakan dilakukan setiap 15-20 detik dan hampir

rctengahnya berhasil masuk. Menurut Danny Kosasih (2005: 4647) shooting adalah skill dasar

bolabasket yang paling dikenal dan paling digemari. Ada istilah berkaitan dengan tehnik

thooting dalam bolabasket yang perlu dikenalkan kepada pemain sejak usia dini, yaitu "BEEF".

(Banlance), gerakan selalu dimulai dari lantai,,saat menangkap bola tekuklah lutut dan mata

serta atur tubuh dalam posisi seimbang. E (Eyes), agar shooting menjadi akurat pemain

dengan segera mengambil focus pada target (pemain dengan cepat mampu

letak ring). E (Elbow), pertahankan posisi siku agar pergerakkan lengan akan

vertikal. F (Follow Through), kunci siku lalu lepaskan jari-jari dan pergelangan tangan

ke arah ring.

Wissel (2000:43) mengungkapkan bahwa kemampuan yang harus dikuasai seorang pemain

kemampuan memasukkan bola atau shooting. HaI ini sesuai dengan tujuan pemainan

labasket yang menghamsk"" bag, setiap tim untuk memsukkan bola sebanyak-banyaknya ke

atau keranjang lawan dan mencegah pihak lawan melakukan hal yang serupa- Kemampuan

tim dalam melakukan tembakan akan mempengaruhi hasil yang dicapai dalam suatu

Menembak adalah keahlian yang sangat penting di dalam olahraga bolabasket,

dasar seperti operan, dribbling, bertahan, dan rebounding akan mengantar memperoleh

uang besar membuat skor, tapi tetap saja harus melalo.rkan tembakan. Sebetulnya menembak

menutupi kelemahan teknik dasar lainnya.

Imam Sodikun (1992:94) mengemukakan bahwa menembak merupakan sasaran akhir

ap pemain dalam bermain. Keberhasilan suatu regu dalam permainan selalu ditenhrkan oleh

uatu keberhasilan dalam menembak. Penembak yang hebat sering disebut pwe-shooter karena

usannya, tembakan yang meluncur bebas tanpa menyentuh ring. Wissel (2000:43)

ungkapkan beberapa pemain beranggapan pure-shooter adalah anugerah alam, bakat sejak

r. Ini adalah konsep yang salah, penembak yang handal itu hasil latihan bukan dari lahir.

yak teknik shooting yang dapat dilakukan diantaranya:

) Set Shot Set

Shoot adalah melakukan shooting tanpa melompat. Biasanya digunakan saat melalQkan

tembakan pinalti.
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Menembak Dua Tangan Dari Atas Kepala
Awalan dari tembakan dua tangan di atas kepala dimulai dari atas kepara agak ke berakangdengan bora dipega'g oreh kedua tangan sama seperti pegangan bola pada remaparan duatangan di atas kepala (lmam Sodikun, 1992:61)
Lay Up Shot

Setiap pemain harus belajar melalcukan lay up dengan tangna kanan maupun kiri. Lompatanyang tinggi dibuat dengan jejakkan kaki terakhir sebelum melompat, jadi usahakan lompatan
kita mendekati @anny Kosasih, 200g:50)
Menembak dengan satu tangan

Tembakan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sah: tangan, sedangkan tangan sahmya
menJaga kseimbangan bola. Cara menembak ini juga dapat dilakukan dengan melompat ataupun tanpa melompat (Imam Sodikun, 1992:62).
Jump Shot

Jump shot adalah jenis tembakan dengan menambalkan lompat,n saat melarorkan shooting,
dimana bola direpaskan pada saat titik tertinggi lompatan. @anny KosasilL 200g:50)
Free Throw Shot

Perlu diperhatikan saat merakukan free throw cara memegang bol4 posisi sikr; pergelangan
tangan dan tubuh harus segaris dengan ring- Free throw memiriki posisi yang .u,,rJ o"n*-
set shot. Penempatan berat badan pada kaki tumpuan adalah sangat penting supaya
keseimbangan tubuh benarbenar kokoh. Sesaat sebelum merepas bola, pemain disarankan
menghentikan pergerakannya sebentar untuk fokus pada ring. Tarik nafas panjang yang
dalam saat akan melakukan fiee throw untuk membantu konsentrasi pemain. (Danny
Kosasih, 2008:50)

t, Teknik Menggiring @ribling)

merupakan bagian yang tak terpisatrkan dalam
ividual dan tim. Menurut Imam Sodikun (1992:57)
diperbolehkan oleh peraturan untuk membawa lari

segala arah. Untuk menjelajahi seluruh lapangan dengan bola, perlu kemampuan dribbling
ng tinggi. Sedangkan menurut perbasi (2006: 18) dribble adalah cara untuk bergerak dengan

oleh seorang pemain, tujuanya unnrk membebaskan diri dari lawan atau
la yang dilakukan

,

t

bolabasket dan penting untuk

menggiring bola adalah salah
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can postsi yang baik untuk melakukan passing ataupun shooting. Manfaat men-dribble
Iain: l) memindahkan bola keluar dari daerah yang padat penjagaan ketika operan tidak

ungkinkan, ketika penerima tidak bebas penjagaan, dan pada saat fast break untuk mencetak
2) menembus penjagaan ke arah ring, 3) menarik perhatian penjaga untuk membebaskan
tim, 4) memperbaiki posisi atau sudut, 5) membuat peluang untuk mencetak angka

2000: 9s).

Menunrt Imam Sodikun (1992:57) aridtmg dapat dilakukan dengan bola yang tinggi
kecepatan dan bola yang rendah untuk kontrol atau penguasaan bola seorang pemain boleh

bawa bola lebih dari satu langkah "sal bola diambil sambil dipant,lkan, baik itu jalan kaki
sambil berlari' Pada awarnya bora harus lepas dari tangan sebelum kaki diangakat dari

sementara saat menggiring bora tangan tidak boreh menyent.h bola secara bersamaan atau
diam dalam genggaman tangan. sedangkan menurut Danny Kosasih (200g: 3g) dribbre

dengan kekuatan siku, pergelangan tangan, telapak tangan, jari_jari, dan sedikit bantuan
bahu. Jari harus selalu relaks, namun tegas menekan bola-

Menurut wissel (2000: 96) untr:k menjadai pemain yang efektif, pemain harus ahri dalam
,ct-dribble dengan tangan manapun. Buatlah bola menjadi perpanjangan tangan, tegakkan
hala untuk mlihat seluruh lapangan- Gerakan dasar men{ribble terdiri dari control dribble,
1md dribble, footfire dribble, change-of-pace dribble, reheat dribble, croos-over dribble, inside-
out dribble, dan behind+he-back dribble. Sedangkan menurut Danny Kosasih (200g:3g) gerakan_
pakan men-dribble yang umum digunakan oleh pemain yaitu low dribble, power dribble, speed
dtlbble, change-of-pace dribbre, croos-over dribbre, head and shoulders move, head and
rlpulders croosover move, revervspin dribbre, back drbble, behind the back dribble, dan
htwen the legs dribble. (Imam Sodikun, 1992:5g)

l', Hakikat Cabang Olahraga permainan Bulutangkis

Seorang pemain bulutangkis yang baik dan berprestasi dituntut untuk memahami dan
ncnguasai salah satu komponen dasar yaitu teknik dasar permainan bulutangkis. Teknik dasar
prmainan bulutangkis adalah peng,',s2411 pokok yang harus diketahui oleh pemain bulutangkis
lut dipahami oleh setiap pemain dalam melakukan kegiatan permainan burutangkis (Tohar,
It)92:34). Teknik dasar bulutangkis yang wajib dikuasai oleh seorang pemain bulutangkis adalah

i



l, Pegangan raket, 2. Geralan pergelangan tangan, 3. Gerakan melangkah kaki, 4. Teknik

fltkulan (James Poole, I 986: I 2- I 3).

Didalam teknik pukulan terdapat berbagai macam teknik diantaranya servis, tob, dropshot,

[insh, neuing. Dari bermacam teknik pukulan ada tiga teknik pukulan yang dalam

plaksanaannya mempunyai kesamaan yaitu lob, Smash dan dropshot. Ketiga macam teknik

Ftlnrlan tersebut sarna-salna dilakukan dari atas kdpala- Pukulan lob adalah suatu pukulan dalam

Fmainan bulutangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi

mungkin mengarah kebelakang garis lawan (Tohar, 1992:47). Pukulan dropshot adalah pukulan

fig menghasilkan penerbangan shuttlecock yang diarahkan dengan penerbangan yang curam dan

lsuhnya berada sedekat mungkin dengan net di daerah bidang lawan.(Tohar, 1992:50-51). Smash

drlah 'Suatu pukulan yang keras dan curam ke bawah mengarah ke bidang pihak lawan"

(Tohar,l992:57). Yang membedakan dari ketiga teknik pukulan itu adalah arah sasaran, wrtuk

Ftkulan lob di base line, pukulan Smash tajam ke bawah dan pukulan dropshot jatuh ke depan

Gondekati net.

Adapun yang mempengaruhi hasil ketiga pukulan yang dilakr:kan tersebut irlrlah berasal

rlari kecepatan ayunan raket, sehingga lawan akan sulit memperkirakan dengan tepat pukulan

tmg akan diterimanya karena posisi untuk melakukan pukulan sama jadi akan sulit dibedakan

qukah akan melakukan pukulan lob, dropsho! ataupun Smash. Teknik dasar olatraga

hlutangkis dapat dibagi dalam empat bagian: l. carii memegang raket; 2. gerakan pergelangan

trngan; 3. .gerakan melangkahkan kaki;4. pemusatan pikiran (Tohar, 1992: ii)

l, Pegangan Raket

Bulutangkis dikenal sebagai olatraga yang banyak menggunakan pergelangan tangan.

(llch karena itq benar tidaknya cara memegang raket akan sangat menentukan kualitas pukulan.

l'$a pegangan raket yang benar adalah raket harus dipegang dengan menggunakan jari-jari

Ungan (ruas jari tangan) dengan 1uwes, rileks, namun harus standar bertenaga pada saat

rncmukul kok (PB. PBSI, 2001:10).

Menurut Tohar (1992:34-38), ada empat cara untuk memegang raket dalam permainan

tdutangkis: l. pegangan geblok kasur atau pegangan Amerika; 2. pegangan kampak atau

i*.gangan Inggris; 3. pegangan gabungan atau pegangan barjabat tangan; 4. pegangan backhand-

r Pegangan Geblok Kasur atau Pegangan Amerika.

?
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Cara memegang raket; letakkan raketdilantai secara mendatar kemudian ambil

dan.peganglah pada pegangannya, sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk

menempel pada bagian permukaan yang lebar.

b, Pegangan Kampak atau Pegangan Inggris

Cara memegang raket; letakkan raket miring di atas lantai, kemudian raket diangkat

pegangannya, sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian

permukaaan pegangan raket yang kecil.

0. Pegangan Gabungan atau Pegangan Berjabat Tangan.

Pegangan cara ini lazim dinamakan shakehand grip atau pegangan berjabat tangaq caranya

adalah memegang raket seperti orang yang berjabat tangan, caranya hampir sama dengan

pegangan Inggris, standari setelah raket dimiringkan tangkai dipegang dengan cara ibu jari

melekat pada bagian dalam yang kecil sedang jari-jari lain melekat pada bagian dalam yang

lebar.

d, Pegangan Backhand

Cara memegang rake! letakkan raket miring di atas lantai kemudian ambil dan peganglah

pada pegangannya letak jari menempel pada bagian pegangan raket yang lebar, jari telunjuk

letaknya dibawah pengangan pada bagian yang kecil. Kerpudian raket diputar sedikit ke

kanan, sehingga letak daun raket bagian belakang menghadap kedepan.

Sedangkan menurut James Pool (2006: l8-20) ada dua cara untuk memegang raket dalam

pcrmainan bulu tangkis terdiri dari forehand grp dan backhand grip. Menurut PB PBSI

(2001:11), dua macam cara memegang raket digUnakan secara bergantian sesuai situasi dan

: lOndisi permainan. Kedua cara pegangan yang disebutkan di atas akan dibahas satu per satu.

'Iapi sebelum itq ada beberapa hal dasar yang hans diperhatikan: 1. jangan memegang raket

dengan jari-jari agak merapat sejajar, 2. peganglah raket dengan kua! tapi jangan terlalu era! dan

l. gunakan raket sebagai peqpanjangan dari lengan-

l. Forehand Grip

Forehand grip merupakan pegangan untuk pukulan dengan telapak tangan menghadap ke

depan. cara dalam pegangan forehand grip ini adalah memegang leher raket dengan bidang

raket tegak lurus tubuh. Pegangan raket harus terletak menyilang pada telapak tangan dan

jari-jari tangan kanan. Jari telunjuk harus agak terpisah sedikit dari jari-jari tain seperti
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hendak menarik peratuk pistol. Ibu jari akan melingkar wajar pada sisi kiri dari pegangan
raket. Jari-jari agak renggang Ietaknya satu sama lain.
Backhand Grip

Pegangan backhand grip merupakan pegangan untuk pukulaa dengan telapak tangan
menghadap ke berakang. Sanr-satunya perbedaan antara pegangan unhrk merakukan pukulan
forehand dan backhand ialah retak ibu jari yang dipindahkan dari kedudukan meringkari sisi
pegangan raket (unnrk forehand) menjadi posisi tegak di sudut kiri atas dari pegangan
tersebut (untuk backhand). Dengan posisi seperti itu, memungkinkan menggtrnakan sisi
dalam dari ibujari sebagai pengungkit ketika melak,kan gerakan memutar rengan dan tangan
pada saat merakukan pukulan backhand. Beberapa peratih menganjurkan pegangan dengan
ibu jari ke atas (thumb-up gnp) untuk pukulan backhand, dengan raket diputar seperempat
putaran ke kanan sehingga ibu jari rapat pada pegangan raket. pegangan khusus ini sangat
berguna,ntuk orang-orang yaDg baru berajar. Karena ibu jari memberikan tenaga ekstra pada
pukulannya. standari penuris tidak menggunakan cara pegangan ini karena bila shuttle ada di
belakang tubuh pemain' maka pemain tidak rr,pat merakukan pukuran backhand yang efektif
hingga ke garis belakang lawan.

Gerakan Pergelangan Tangan

; Urutan pukulan dalam permainan bulutangkis diawali dengan gerakan kaki, gerakan
itdan, gerakan lengan dan yang terakhir d aajutkan dengan gerakan tangan. Has pukulan yang
hnya menggunakan gerakan-gerakan kaki, badan dan lengan berarti pukulan itu tidak akan
h'as, standari pukulan hanya menggunakan pergelangan tangan saja juga tidak keras. Jadi
rorang pemain itu dapat malakukan pukulan dangan baik dan keras, bila ia menggerakkan
tsluruh kegiatan berkesinambungan dari gerakan kaki, badan, lengan dan pergelangan tangan

fTohar, 1992:38).

L Gerakan Metangkahkan Kaki
Gerakan melangkahkan kaki atau footwork merupakan dasar untuk bias menghasilkan

pukulan berkualitas, yaitu apabila dilakukan datam posisi baik. untuk bisa memukul dengan

ltosisi baik, seorang atlet harus memiliki kecepatan gerak. Kecepatan gerak kaki tidak bisa
dicapai kalau foorwork-nya tidak teratur (pB.pBSI, 2001:14). cara latihan yang dapat dilakukan
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upaya meningkatkan kemampuan footwork adalah sebagai berikut: l) Dari tengah ke

; sebagai langkah dasar hanya dua langkah dimulai dengan kaki kiri kemudian kanan. 2)
tengah ke belakang. 3) Dari depan ke belakang dan sebaliknya James poole (19g2) yang

p Icuk Sugiarto (2002:74) mengatakan bahwa ada enam daerah dasar kerja kaki yaitu: l.
arah kiri depan untuk pukulan jaring forehand dan bawah atau lob. 2. Gerakan arah

depan untuk pukulan jaring forehand dan bawah atau lob. 3. Gerakan samping ki'i untuk

embalikan pukulan smash atau drive pada sisi backhand. 4. Gerakan samping kanan untuk

gembalikan pukulan smash atau drive pada sisi forehand. 5. Gerakan kanan belakang untuk

forehand atas, dan 6. Gerakan kiri belakang untuk pukulan backhand.

kan diri baik segi fisik, teknik maupun yang lain, standari salah satu unsur yang

harus mempunyai daya konsentrasi yang tinggi d"lam melakukan permainan tersebut.

usatan pikiran berarti pemain itu harus mencurahkan diri sepenuhnya pada permainan itu.

tama pada saat akan melakukan pukulan, pemain harus mengawasi jalannya shuttlecock,

udian memusatkan untuk mengayunkarq melakukan pukulan, mengarahkan shuttlecock ke

lapangan dan tidak ketinggalan pula mencurahkan pikiran untuk kelanjutan melakukan

an yang telah dilakukan serta bagaimana gerakan kaki selanjutnya yaag menguntungkan

pemain tenebut.

Disini faktor ketegangan yang dialami oleh pemain saat pertandingan merupakan kendala

ang.harus diatasi dengan unsur pemusatan pikiran ini. Apabila pemusatan pikiran ini dapat

ikuasai oleh pemain secara baik dan jernih, biasanya kendala tersebut dapat teratasi secara

ulus tanpa kesulitan yang berarti (Tohar, 1992:66)

. Ilakikat Cabang Olahraga Permainan Sepaktakraw

ru

Menurut Ratinus Darwis daa Penghulu Basa (1992:2) Permainan sepaktakraw itu

pakan perpaduan atau penggabungan tiga buah permainan yaitu permainan sepakbola, bola

dan bulutangkis. Menurut Sudrajat Prawirasaputra (2000: 5), sepaktakraw ialah permainan

dilakukan oleh dua regu yang berhadapan di lapangan yang dipisahkan oleh jaring (net)

tebentang membelah lapangan menjadi dua bagian. Setiap regu yang berhadapan terdiri

li,

ng
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Seorang pemain dapat bermain dengan baik apabila ia masuk lapangan sudah



tiga orang pemain yang bert'gas sebagai tekong yang berdiri paring beratang, dua orang

nnya menjadi pemain depan yang berada disebelah kiri dan kanan yang disebut apit kanan dan

kiri. Berdasarkan pemyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa olahraga sepaktakraw

sebuah permainan yang dimainkan di atas lapangan empat persegi panjang dengan

-tengah dibatasi oleh jaring/net seperti permainan Bulutangkis. Pemaimya terdiri dari

pihak yang berhadapan, masing-masing terdiri dari 3 (tiga) orang. Dalam pemrainan ini yung

lprgunakan terutarna kaki dan semua anggota badan kecuali tangan. Tujuan dari setiap pihak

ffalah mengembalikan bola sedemikian rupa sehingga dapat jatuh di lapangan lawan atau

Drnyebabkan lawan membuat pelanggaran atau bemrain salah.

Definisi permainan Sepaktakaw sebagaimarn tersebut di atas adalah Sepaktakraw

Kompetisi. Sepaktakraw Kompetisi ini dipertandingkan dalam 3 nomor, yaitu : Tim, Regu dan

louble-event (ketiga nomor ini akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Pada tahun 2002

dikembangkan nomor Sepaktakraw baru yang disebut Sepaktakraw Lingkaran (Circlegame),

yaitu sepaktakraw yang dimainkan di lapangan berbentuk lingkaran, masing-masing regrr terdiri

dari 5 orang pemain, regu tersebut memainkan bola dengan cara mengop€r ke teman secara

berhadapan dengan nomor yang saling berurutan, dengan operan sesuai tingkat kesulitarurya

(tingkat kesulitan tinggi nilai 3, tingkat kesulitran rendah nilai l. Permainan ini di batasi oleh

waktu selama 10 menit untuk masing-masing babak. Regu yang memenangkan perlombaan

rdalah regu yang paling banyak mengumpulkan nilai selama waktu 10 menit tersebut.

Pada tahun 2006 Sepaktakraw Lingkaran digantikan dengan nomor bam yaitu: Hoop-

Ta*raw, bentuk permainan nomor ini hampir sama dengan sepaktakmw Lingkaran (circle-game),

lctapi pemain yang 5 orang tersebut harus memasukkan bola ke atas "fung berdiameter 1 meter

(bulatan besi) yang dipasang dengan tali setinggi 4,50 meter untuk puetri dan 4,75 meter untuk

putera di tengah bulatan pemain. Pemain berusaha memasukkan bola ke ring sebanyak-
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pm*-" yang rata baik di tempat terbuka (outdoor) maupun di ruangan tertutup (indoor) yang

pas rintanean dan dimainkan oleh dua regu yang dibatasi dengan jaring (net). Tujuan dari

p+ resu (pihak) adalah mengembalikan bola sedemikian rupa sehingga aapat jat,tr di

F*t- 
lawan atau menyebabkan lawan membuat pelanggaran atau bermain salah.

E Sepalctakraw adalah suatu pennainan yang menggunakan bola yang terbuat dari rotan

ffit-*1, dimainkan di atas lapangan yang datar benrkuran panjang 13,40 m dan lebar 6,10 m.

I
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banyaknya dengan pukulan yang telah ditentukan dalam waktu 30 menit (bentuk permainan

nomor ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya.

Ada nomor SepaL:takaw kompetisi yang baru diperkenalkan mulai tahun 2005 yang

dikenal dengan nama "Double-event", nomor ini dimainkan oleh 2 orang dalam satu regunya-

Aturan permainannya sama dengan Sepaktakraw kompetisi, hanya pemain yang servis tidak dari

drerah circle (tempat tekong biasa servis), tetapi dari garis belakang (baseline) dengan bola

dilambungkan sendiri dan disepak melewati net..'Permainan Sepaktakraw kompetisi dasarnya

datah dari permainan Seak Raga yang dimodifikasi untuk menjadi suatu bentuk permainan yang

dipertandingkan. Sedangkan permainan Sepaktakraw lingkaran (Circlegame) adalah kembali

lcpada bentuk sepak raga yang awalnya muncul secara tradisional yang diperlombakan. Seperti

tlta ketahui permainan Sepak raga merupakan olahraga tradisional , yaitu suatu permainan

nkyat sejak dulu yang terdapat dan populer di beberapa daerah di Indonesia dan Semenanjung

MOlaka mulai dari Myanmar sampai perbatasan Singapura. Permainan ini sangat digemari

mlsyarakat bahkan di Malaysia termasuk ola}raga wajib di sekolah. Permainan Sepak raga di

lndonesia dan Malaysiq awalnya dimainkan oleh beberapa orang (6-9 orang) dalam suatu

lingkaran yang disebut permainan Sepak raga bulatan.

Pemrainan Sepaktakraw adalah pennainan yang pelaksanaannya seperti pada permainan

Fda net, sederhana dan unik. Dikatakan unik karena mengandung unsur-unsur seni.

$cpaktakraw dimainkan diatas lapangan empat p€rsegi panjang (panjang 13,40 m dan lebar 6,10

m), rata baik terbuka maupun tertutup serta bebas dari semua rintangan. Lapangan dibatasi oleh

nat. Bola terbuat dari rotan atau plastik (synthetic febrae) yang dianyam bulat. cara memainkan

bla pada sepaktakraw dengan menggunakan kaki, kepala atau badan asalkan dalam keadaan

ncmantul.Untukdapatmengembalikarrbolakelapanganlawan.Makasetiapregu

dlprkenankan menyentuh/menendang/menyundul bola tiga kali, apakah dimainkan oleh ketiga

pcmain regu tersebut ataupun hanya salah satu anggotanya, yang penting setiap regu berhak

6Cnyenhrh bola sebanyak tiga kali elan bola ketiga harus sudah menuju ke arah lapangan lawan-

ICrmainan sepaktakraw merupakan kombinasi dari permainan sepak bola dan bola voli. Karena

hla harus selalu berada di udara dan dimainkan dengan seluruh anggota badan kecuali tangan'

hlah satu ciri perbedaan dalam sepaktakr.aw adalah jika seorang pemain memberikan operan

ItSu passing kepada lawannya, bola harus tetap di udara dan tidak boleh menyentuh tanah.

Antara sepak bola dan sepaktakraw nampak sekali persamaan keterampilan atau skill yang
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rligunakan kedua permainan ini. Teknik+eknik dasal yang harus dikuasai memiliki kesamaan

dcngan teknik dasar permainan sepak bola. Menyundul bola, menendang bola dengan kali

hgian dalam, dengan punggung kaki, mengontrol dengan dada dan paha. Jadi tidak heran kalau

pmain sepaktakraw juga dapat bermain sepak bola dengan baik. Untuk mencapai prestasi yang

maksimal dalam permainan sepaktakraw, harus didukung oleh pemain yang berkualitas.

Mcmitiki keinginan kemauan dan kemampuan'

Dalam hal ini pemain dituntut untuk menguasai selunrh unsur dasar yang mtindukung

drlam permainan sepaktakraw seperti teknik, fisik taktik dan kematangan j uara'

I, Teknik Dasar Permainan Sepa}iakraw

Unttrk bermain sepaktakraw yang baik, maka perlu diajarkan dahulu teknik dasar, teknik

dasarmerupakanunsurdasarbagipemain.Adapunteknikdasarbermainsepaktakrawmenurut

Waharsono dan Harris Djabaruddin (1985:ll.l4) terdiri dari : l. Menyepak atau menendang

bolaa)Sepaksila(dengankakibagiandalam),berguna:Mengontrolataumenimangbola.

Mcmberiumpankepadateman.Untukmenyelamatkanboladariserangan.Melakukan

uangan. b) Sepak kuda (dengan punggrmg kaki), bergura: Mengontrol bola yang rendah-

Melalcukan serangan. Menyelamatkan bola dari seftmgan. c) Sepak cukil (dengan ujung kaki

Jmg gerakanya berporos pada pergelangan kaki)' bergrrna ; Mengambil bola rendah jauh

didepan.Menimangbolarendah.Melalorkanserangan.d)Sepaktelapakkaki(dengantelapak

taki yang berporos pada pergelangan kaki), berguna : Menjangkau bola tinggi didekat net'

Melakukan serangan. Menahan serangan' 2' Mengkop bola atau menyundul bola a) Dengan

datri, untuk mengumpan. b) Bagian kiri dan kanan kepal4 untuk mensmash' Menahan dengan

drda (bola yang datang setinggi dada sehingga ditahan dengan dada yang mantul langsung'

rlanjutnya dapat disepak sesuai kehendak' Menahan dengan paha (bola yang datang setinggi

!,unggung ditahan dengan paha), aga-i memantul lebih tinggi, selanjutnya dilakukan sepakan'

gnnrk menyelamatkan bola dari serangan'

Kemampuan teknik dasar diatas, antara yang satu dengan yang lainnya merupakan

Icsatuanyangtidakdapatdipisahlan.Pemainsepaktakrawidealnya.Menguasaiseluruhtehnik-

lohniktersebutdenganbaik'namunsulitdilakukan,sebabkemampuanpemainbiasanyaterbatas.

0lehkarenaitutiappemainharusmemitikiseluruhteknikdenganbaik.Setidaknyadapat

mclakukantekniktersebut.Tetapitiappemainharusmemilikispesialisataukeahliankhusus.

f
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Misalnya spesialis servise, spesialis smash, spesialis umpan dan sebagainya. Salah satu tehnik

rcnting pada sepaktakraw adalah tehnik dasar menyepali bola. Pemain sepaktakraw sebagian

hsar gerakannya terdiri dari gerakan menyepak bola. Salah satu teknik sepakan ujung yang

hans dimiliki oleh pemain sepaktakraw adalah sepak mula atau servis. Sepak mula besar

manfaatnya untuk melakukan serangan pe(ama kepada lawan. Juga untuk memulai

Bcrtandingan.

l. Teknik dasar Menyepak Bola

Teknik dasar menyepak bola merupakan 1sffik dasar terpenting pada permainan

rcpaldakaw. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh pemain sepaktakraw agar

mcmiliki kemampuan menyepak bola dengan bailq adapun prinsip-prinsip tersebut menurut Iwan

Kristono (1986 ;23) adalah : 1. Pemain harus berada bersama-sama bola takraw.2. Ambil

loputusan segera tentang cara yang hendak digunakan. 3. kmbutkan bagian anggota badan yang

digunakan, sebelum bola takraw menguntitinya. 4. Senantiasa dapatkan bola takraw. 5. Perlu

diingar bahwa tiap-tiap pemain hendaklah memikirkan tindakan yang paling tepat. Sdelepas bola

l&raw dapat dikawal atau diselamatkan. Prinsip-prinsip tersebut dapat dilatihkan dengan

pCffmaman korsep gerakan dan kemudian dipraktekkan. Dalam permai-nan sepaktakraw ada

hberapa jenis sepakan yang dapat digunakan. Macam-macam teknik menyepak bola atau dasar-

rlasar sepakan bola pada permainan sepaktakaw menurut persetasi (2001: 4-15) terdiri dari : l.

llcpak sila adalah teknik menyepak bola dengan kaki bagian dalam. 2. Sepak kura atau kuda

rdslah teknik menyepak bola dengan kurakura kaki atau dengan punggung kaki. 3. Sepak

eungkil adalah menyepak bola dengan jari kaki atau ujung kaki. 4. Sepak tapak (menepak)

dalah teknik menyepak bola dengan telapak kaki. 5. Sepak badek atau simpuh adalah teknik

ncnyepak bola dengan kaki bagian luar atau samping luar. Berbagai jenis sepakan tersebut perlu

dipelajari oleh setiap pemain sepaktakraw. Sejak awat belajar sepaktakraw, pemain perlu

dltekankan pada penguasaan teknik sepakan tersebut. Salah satu teknik sepakan yang harus

dimiliki semua pemain sepaktakraw adalah sepak kura atau sepak kuda. Sepak kuda besar

manfaatnya untuk melakukan serangan pertama atau servis.

'

t
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t. Tuntutan Permainan Sepaktakraw

olahraga permainan sepaktakraw merupakan olahraga yang dikembangkan menjadi
cabang olahraga yang kompetitif, memerlukan treberapa persyaratan. Menurut Ucup yusuf,

Sudrajaf Prawirasapuha dan Lingling usli (2004:19) mengemukakan persyaratan sepakrakraw
fntara lain;

Pertama" dari aspek keterampilan gerak, cabang ini bertumpu pada keteramp an

manipulatif. Alat utama adalah kaki yang digunpkan sebagai ,'pemukul bola,'. Geralkan utama

rdalah melambungkan bola agar melewati net sehingga lawan tidak bias mengembalikannya.

Karena itu, keterampilan dalam sepaktakraw didukung oleh kemampuan untuk mempersepsi

rtimulus berupa arah dan kecepatan perjalanan bol4 untuk kemudian program gerak untuk

merespon rangsang itu.

Kedua dari aspek kondisi fisik. Khususnya kebugaran yang berkaitan dengan prestasi,

obang olahraga ini jelas membutuhkan koordinasi yang baik. Tuntutan ini sangat jelas karena

yang digunakan adalah salah sahr kaki, dan yang satu untuk tumpuan. Lebih rumit lagi bila

dilalnrkan gerakan akrobatik saat melakukan serangan.

Ketig4 dari aspek keterampilan taktis, cabang olahraga ini memerlukan kecepatan

msmbuat keputusan. Setiap tindakan harus sempuma dan bahan pelaksanaannya bersifat

otomatis.

Keempat, stabilitas emosi sangat dibunrhkan. Cabang olalraga sepaktakraw

mbutuhkan ketenangan dan konsentrasi dalam keadaan koordinasi sangat dibutuhkan.

cmakin tegang seseorang, semakin menurun akurasi gerakannya.

. Keterampilan Dasar Dominan

Yang dimaksud keterampilan dasar dominan dalam sepaktakaw adalah sejumlah

lan dasar yang dipandang paling menentukan untuk mendukung pencapaian

berhasilan dalam memainkan teknik-teknik dasar sepaktakraw. Guru pendidikan jasmani atau

latih cabang olahraga sepaktakraw perlu memahami jenis keterampilan dasar dominant ini

asumsi bahwa keterampilan dasar dominant itu dapat dilatih. Peragaan suatu teknik dasar

tu cabang olahraga, seperti sepaktakraw misalnya, didukung oleh kombinasi keterampilan

. Karena itu unhrk mampu memainkan sepaktakraw dengan sukses keterampilan dasar

pakan landasan yang harus dibina sejak awal.
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Hakikat Cabang Olahraga permainan Hokey

Hockey adalah olahraga dengan gaya permainan cepat, secepatnya mengumpan bola,
ikit mengolah bola,berlari secepatnya ke arah gawang rawan,dan berusaha memasukan bora
gawaig lawan.Dimainkan dengan 20 menggunakan stikdan bora yang berukuran kecil,dengan

di dorong atau dipukul. Dengan gaya permainan tersebut di atas, hockey merupakan cabang
yang membutuhkan banyak energi, sehingga para atlet dihmtut untuk memiliki tingkat

i fisik yang baik untuk pencapaian prestasi gptimal.

Hockey adalah olahraga suatu permainan yang kreatif, bahkan bisa lebih keatif dari
bola- Berbeda dengan sepak bola yang dimainkan dengan bola benrkuran besar yang

bola yang sekecil bola tenis dengan stik selebar 5 cm yang bengkok ujungnya dan

boleh dipakai bolak balik (Primadi tabrani,l985:63)

Hockey adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang terdiri dari I I pemain.Setiap

memiliki I penjaga gawang, 5 pemain depan, 3 pemain tengah dan 2 pemain

.Tujuan permainan ini adalah untuk memasukan bola ke gawang lawan pukulan bola

ya boleh menggunakan stick hockey, tidak boleh ditendang, dilempar atau di lambungkan

anggota badan (Carl War4 1996:2).

Semakin terampil seorang pemain menguasai bola, semakin mudah pemain meloloskan

ri dari hadangan para pemain lawan, semakin baik pula jalannya pertandingan untuk tim.

ctapi titik tolak ketrampilan itu adalah demi kepentingan seluruh tim. Dengan demikian pemain

g menguasai teknik dasar dan'ketrampilan bermain hockeytidak akan menjadi pemain yang

Peralatan Hokey

a) Bola

Bola hendaknya dibuat dari (ulit putih dan dijahit dengan cara seperti pembungkus bola

cricket. Berat bola tersebut sekurang-kurangnya minimum 5,5 ounces dan maksimum

5,75 ounces.Lingkaran 8 13116 in. Minimum,9 % maksimum Berat; 5,50 oz minimum,

5,75 maksimum

b) Tongkat Pemukul ( Stik)

,-1

dengan kaki dan seluruh tubuh kecuali tangan, hockey dimainkan dengan



Sebuah stik mempunyai batasan tertentu. Beratnya tidak boleh kurang dari 12 ounces dan
tidak melebihi 23 ounces untuk wanita dan 2g ounces untuk pria. stick tersebur
mempunyai bagian permukaan yang rata (flat face) di sebelah kirinya, permukaan dari
slick di sebelah kiri hingg sampai tempat pegangan (handle). Kepala dari stick yang
berada di sebelah bawah dari sambungan kurang lebih ditengah batang stick haruslah
terbuat dari kayu.

2. Teknik pukulan dalam permainan hockey

a. Push

Push merupakan teknik pukulan yang cepat dan keras pada permainan hockey,karena hal

ini memungkinkan atlet berlari pada berbagai keceparan unhrk membawa bola dengan cepat pada

arah yang di inginkan dengan seketika tanpa memerlukan petunjuk arah sebelumnya atau waktu
pada saat menggiring bola (Ivan Speeding, 1984:41). Meskipun ada kekr:rangan kekuatan pada

sebuah pukulan, seorang atlet .lrFat dengan mudah melakukan push sebuah bola sejauh 75 meter

dengan menggunakan teknik yang benar.

b. Hit

Dalam permainan ketika memaksimalkan kecepatan bola penting dari pada mengalihkan

perhatian untuk melepaskarurya.Sebagai contoh, ketika menembak ke arah gawang, sebuah

pukulan yang kerja keras akan menggerakan bola menuju target dengan sangat cepat sehingga

penjaga gawang tidak mempunyai waktu reaksi yang cukup untuk bergerak menahan tembakan.

Pemain harus dapat memukul bola dengan keras secara terus menerus dan dengan tepat selama

beradi di lapangan.Sebagai rhana semua metode passing lainnya, seorang atlet yang baik harus

dapat menggiring bola sewaktu bergerak, berlad ataupun diam di tempat (Ivan Spedding,

l9E4:42).

Untuk dapat melalatkan hit, atlet harus banyak belajar tentunya dengan menggunakan teknik

yang benar, yaitu : a). Perhatian atlei tertuju pada bola sampai saat stik memukul bola. b). Stik harus

di ayun mengikuti garis bola ke arah sasaran, mengendalikan stik dari ayunan yang terlalu tinggi. c).

Kemiringan pergelangan tangan dengan segera sebelumnya sampai pada tumbukan. d). Meluruskan

kodua siku selama mengay,un e). Mengangkat dan menunurkan lengan f). Memutar bagian atas tubuh

dari pinggang di tarik ke atas sewaktu mengayun ke belakang dan memukul bola.

c. Flik
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' Pukulan flik digunakan untuk menaikan bola dari tanah secara tepat dan terarah. Maka

'dari itu.pemain yang baik sering menggunakan flik unnrk memindahkan bola melewati kepala

iawan (lvan Spedding, 1984.46) Teknik untuk dapat melakukan flik yang benar sama seperti

ateld<ukau push, tetapi bola biasanya lebih kedepan dari tungkai kana sebagai tungkai tumpuan.

l) seluruh bagian bola dipukul b) Bagian tangan pada stik ( tarrgan kanan depan dan tangan kiri
telakang). c) Tangan menyiapkan tindakan tiba - dba untuk mendorong bola tetapi tanpa

ryunan belakang stik.

il, Scoop

Pukulan scoop juga digunakan untuk menaikan bola dari tanah. Scoop bisa dikuasai lebih

mudah dari posisi kanan atas dari fliktetapi biasanya kurang tepat.Pukulan scoop biasanya

digunakan untuk jarak yang sangat tinggi dan panjang tetapi jarang digunakan pada hockey

hodem. Scoop umpan yang pendek dan ceat untr.rk menjaga atau mengurangi tekanan ketika

tcorarg atlet tidak siap menerima pukulan yang sesuai (Ivan Spedding, 1984:46). Teknik untuk

lcoop yqng benar yaitu: a) Seluruh perrnukaaan bola dipukul b) Bagian tangan pad stik c) Bahu

kanan dan kaki sedikit maju ke depan di luar bola d) Kadang tindakan menyodok menggunakan

prgelangan tangan dan tangan pada stik 5) Reserve Push Reserve push biasanya digunakan

unhrk lapangan yang benrkuran kecil,untuk pemain pada posisi yang terbaik.Ujung stik

digunakan untuk menekan atau menggores bola. Pukulan sama seperti menekan stik ke depan,

mengunci pergelangan tangan dengan kedua tangan, tetapi umumnya adalah tangan kanan(Ivan

Spedding,1984:47) .

c. Revers€ Hit
' Pukulan yang tepat dan terkontrol merupakan keahlian yang sangat penting dalam

mindahkan bola dari kiri ke kanan lebih dari 5 sampai 15 25 meter. Pukulan yang asal keras

tidak terkontrol bisa membuat keragu-raguur (Ivan spedding, 1984:46). Berikut teknik yang

: a). Untuk gerakan memukul balik, ujung stik dilengkungkan ke bawah depan, melalui

b). Dengan pegangan stik secara bergantian , dengan memegang stik dengan tangan kanan

an tangan kiri untuk menjaga kekuatan pada ujung stik. c). Selama pukulan tangan dijaga untuk

ing mendekat,tetapi menggunakan pegangan yang kuat pada stik yang mungkin digunakan

uk kontrol. d). Bola biasanya di mainkan hanya ketika berada di kaki kanan, meskipun atlet

latih akan bermain bola dengan menggunakan kaki kiri.
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[. Tahap Pembinaan Prestasi

Pemanduan dan pembinaan atlet usia dini dalam lingkup perencanaan untuk mencapai

pr€stasi purcak, memerlukan latihan jangka panjang, kurang lebih berkisar antara 8 s.d 10 tahun

rccara bertahap, kontinyu, meningkat, dan berkesinambungan. Rentang waktu setiap tahapan

latihan, serta materi latihanny4 adalah sebagai berikut : 1) tahap latihan persiapan,2) tahap

latihan pembentukan, 3) tahap latihan pemantapan.

l. Tahap Latihan Persiapan

Tahap latihan persiapan merupakan tahap dasar untuk memberikan kemampuan dasar

yang menyeluruh (multilateral) kepada anak dalam aspek fisik, mental dan sosial. Tahap ini

difokuskan pada usia l0 sampai 12 tahun, dan lamanya kurang lebih 3 s.d 4 tahun.Pada tahap

dasar ini anak sejak usia dini yang krprestasi diarahkar/ dijuruskan ketahap spesialisasi, akan

tstapi latihannya hanrs mampu membentuk kerangka tubuh yang kuat dan benar. Khususnya

dalam perkembangan biomotorik guna menunjang peningkatan prestasi ditahapan latihan

berikutnya. Oleh karena itu latihannya perlu dilaksanakan deng.rn cermat dan tepat.

2. Tahap Latihan Pembentukan (Spesialisasi)

Tahap pembentukan dimaksudkan unhrk merealisasikan terwujudnya profil atlet seperti

yang diharapkan sesuai dengan cabang olahraga masingmasing. Pada tahap ini difokuskan usia

ll sampai 13 tahun dan lamanya kurang lebih 2 s.d 3 tahun. Kemampuan fisik maupun teknik

telah terbentuk, demikian pula keterampilan taktik. Sehingga dapat digunakan sebagai titik tolak

pengembangan serta peningkatan prestasi selanjutnya. Pada tahap ini atlet dapat dispesialisasikan

pada satu cabang olahraga yang paling cocok/sesuai baginya.

3. Tahap Latihan Pemantapan

Profil yang telah diperoleh pada tahap pembentukan lebih ditingkatkan pembinaannya

rerta disempumakan sampai kebatas optimaV maksimal.Batas usia yang dimaksud 18 sampai 24

tahun dan lamanyakuranglebih 2 s.d 3 tahun.Tahap pemantapan ini merupakan usaha

pengembangan potensi atlet semaksimal mungkin. Sehingga telah dapat mendekati atau bahkan

mencapai puncak prestasi. Sasaran tahapan-tahapan pembinaan adalah agar atlet dapat mencapai

lrestasi puncak dimana pada umunnya disebut Usia Emas. Tahapan ini didukung oleh progEm

latihan yang baik dimana perkembangannya dievaluasi secara periodik. Dengan puncak prestasi
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Ilct dimana pada umumnya berkisar sekitar umur 22-29 la}:n:lr. untuk pri4 dan pada usia 2l-28

thun untuk wanita.( Dr. Ali Maksum, 2008; 35).

G. Atlet

Seorang atlet adalah individu yang memiliki keunikan tersendiri. Ia memiliki bakat

krendiri, pola perilaku dan kepribadian tersendiri serta latar belakang kehidupan yang

ficmpengaruhinya secara spesifik pada dirinya. Sekalipuir dalam beberapa cabang olahraga atlet

Itnrs melakukannya secara berkelompok atau beregu, pertimbangan bahwa seorang atlet sebagai

ladividu yang unik perlu tetap dijadikan landasan pemikiran. Karena misalnya di dalam olahraga

lAegu, kemampuan adaptif individu untuk melakukan kerjasama kelompok sangat menentukan

pora.nnya kelak di dalam kelompohya.

Sesuatu hal yang mustahil untuk menyamaratakan kemampuan atlet satu dengan lainnya,

furena setiap individu memiliki bakat masing-masing. Bakat yang dimiliki atlet secara individual

hi yaog sesungguhnya layak unruk memperoleh perhatian secara khusus agar ia dapat

mcmanfaatkan potensi-potensinya yang ada secara maksimal'

Namun demikiaru keunikan individu seorang atlet seringkali disalah artikan sebagai

prilaku menyimpang. Sebagai contoh petenis John McEnroe menggunakan perilaku maratnya

untuk membangkitkan semangatnya. Namun bagi mereka yang tidak memahami hal ini

mengganggap McEnroe memiliki kecendenrngan pemarah. Masalahnya adalah mungkin perilaku

marahnya dapat mengganggu lawan tandingrrya sehingga hal ini dirasakan sebagai sesuatu yang

kurang sportif unhrk menjatuhkan mental lawan tanding'

Kehadiran seorang atlet untuk mengikuti program pelatihan mengandung dua makna

pentitrgyangpertudihayatisecaramendalamolehparapelatihataupembina.Pertama,

pnyerahan did dari pihak atlet atas dasar percaya kepada para pelatih bahwa yang bersangkutan

rkan memperoleh kemajuan atau perubahan ke arah yang lebih baik (positifl setelah mengikuti

program pembinaan. Kedua, penyerahan'did itu menuntut tanggung jawab dan jaminan dari

pihak pembina bahwa segala bentuk pengorbanan atlet itu tidak akan sia-sia, melainkan

mendatangkan manfaat baik bagi perkembangan karier olahraganya maupun bagi kesejahteraan

upnya.
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Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustak4 maka dapat disusun secara operasional

pikir sebagai berikut :

Usaha mencapai prestasi didalam olahraga tentunya ada faktor yang menunjang sekaligus

punyai peranan penting seperti fahor teknik, fisik, mental yang matang selain itu harus ada

puan dari dalam diri sendiri, tekun berlatih, disiplin, tidak mudah putus asa, adanya

prasarana yang memadai bahkan sampai malc.anan yang dikonsumsi seorang atlit haruslah

tinggi serta melihat dan meninggikan selalu petunjuk dari seorang pelatih. Disamping itu

bakan bebas/free throw adalah satah satu faktor yang dapat mempengaruhi sebuah

gan dalam pertandingan bola basket. Tetapi tembakan bebas jika tidak di latih dengan

maka hasilnya kurang maksimal. Ada banyak faktor yang dapat mempenganrhi

berhasilan seorang pemain dalam melakukan tembakan bebas' Pada dasarnya untuk

free throw membutuhkan power otot lengan bahu, kekuatan otot tungkai, dan

mata tangan, sebab ketiganya sangat menunjang didalam tercapainya suatu

lan dalam mela-lorkan free throw. Daya ledak adalah hasil dari kekuatan dan kecepatan,

hr kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan maksimal yang dikerahkan dalam waktu

singkat-singkatnya. Kekuatan otot tungkai adalah daya maksimum otot tungkai atau

lompokototyangbekerjapadattrngkaididalammengatasitahaaarrataubeban.Koordinasi

kemampuan seluruh tubuh dalam menyesuaikan dan mengatur gerakan secara

ulan.

Latihanadalahsuatuprosesyangsistematisuntukmeningkatkanpenampilangerakdan

itas fisik. Begitu juga dengan latihan beban pasti akan memberikan banyak perubatran-

yang bermanfaat untuk tubuh. Perubahan yang diperoleh dari latihan antara lain

ningkatkan kualitas otot, meningkatkan kualitas fisik, menurunkan berat badan' menambah

badan, dan juga meningkatkan kekuatan dal daya tahan otot' Ada beberapa system dalam

akukanlatihanbebanyangharusditakukanapabilamenginginkanprogramlatihandapat

il sesuai apa yang diinginkan. Salah satu system tersebut adalah Set System' System ini

dengan melakukan beberapa repetisi dari suatu bentuk latihan' disusul dengan
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F** atlit hanrs meningkatkan kondisi fisik dasar yang harus diberikan sebelum proglam

Ih**. I-atihan dasar yang sangat pokok meliputi latihan peningkatan kekuatan, kecepatan, daya

fA*, t*rairrr.i, kelenturan dan daya tahan khusus serta umum' @rs' M' Sajoto'1995)'



kemudian mengulangi lagi repetisi seperti semula" ada yang melakukan 2 (dua) set dan

yang melakukan 3 (tiga) set dalam setiap latihan. Dengan metode Set System ini diharapkan

t meningkalkan kekuatan, daya tahan otot, dan fleksibilitas

Hipotesis Penelitian

Di dalam konsep metodologi penelitian dikemukakan bahwah hipotesis merupakan

ban sementara atas permasalahan yang telah dirumuskan dan masih memEbuktikan

ian dengan suatu pendekatan.

Sesuai kajian pada kerangka pikir yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan

potesis penelitian sebagai berikut:

l. Ada pengaruh yang signihkan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik

kekuatan atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga bolabasket.

2. Ad^ pengaruh yang signifikan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik daya

tahan otot atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan Cabang olahraga

bolabasket.

3. Ada pengaruh yang signihkan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik

kekuatan atlet Tim Bayangan PON )(D( Sulawesi Selatan cabang olahraga bulutangkis.

4. Ada pengaruh yang signifikan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik daya

tahan otot atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga

bulutangkis.

5. Ada pengaruh yang siguifikan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik

kekuatan allet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olaluaga

sepaktakraw.

6. Ada pengaruh yang signifikan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik daya

tahan otot atlet Tim Bayangan PON XD( Sulawesi Selatan cabang olahaga

sepaktakraw.

7. Ada pengaruh yang signifikan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik

kekuatan atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga hokey'

8. Ada pengaruh yang signifrkan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik daya

tahan otot atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga hokey'
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Untuk lebih terarah pada persoalan yang ada dirumusan masalah, maka perlu suatu

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui:

l. Pengaruh weight training terhadap' peningkatan kondisi fisik kekuatan atlet Tim

Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga bolabasket.

2. Pengaruh weight training terhadap peningkatan kondisi fisik daya tahan otot atlet Tim

Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan Cabang olahraga bolabasket.

3. Pengaruh weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan atlet Tim

Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga bulutangkis.

4. Pengamh weight training terhadap peningkatan kondisi fisik daya tahan otot atlet Tim

Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga bulutangkis.

5. Penganrh weight t'aining terhadap peningkaran kondisi fisik kekuatan arlet Tim Bayangan

PON XX Sulawesi Selatan cabang olahraga sepaktalaaw.

6. Pengaruh weight rraining terhadap peningkatan kondisi fisik daya tahan otot atlet Tim

Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga sepaktakaw.

7. Pengaruh weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan atlet Tim

Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga hokey.

8. Pengaruh weight naining terhadap peningkatan kondisi fisik daya tahan otot atlet Tim

Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga hokey.

Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan

S olahraga, pembangunair dan pengembangan kelembagaan. Kontribusi hasil penelitian

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dapat memberikan gambaran umum tentang upaya atau langkah-langkah yang

dilakukan KONI dalam mencapai prestasi maksimal sebagai cita-cita yang dihfiapkan

pada PON XIX 2016 di Jawa Barat.
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2' Dengan adanya hasil peneritian ini dapat memberikan masukan daram upaya

membenhrk dan menentukan langkah-langkah bagi pembina dan pelatih olahraga

dalam mengantisipasi atlet yang memiliki kemampuan kondisi fisik kekuatan dan daya

tahan otot.

3. Manfaat lain dari hasil penelitian ini adalah dapat dijadikan informasi dan pedoman

guna pendataan persiapan atlet untuk menuju pON ke XIX di Jawa Barat.
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BAB IV

METODE PENELITIAN

l. Populasi

Usaha untuk mengkaji kebenaran hipotesis yang diajukaq maka diperlukan data yang

rclevan dengan hipotesis yang telah ditemukan terdahulu pengumpulan data yang daFat

dilakukan dengan meneliti keselunrhan dan dapat pula dengan sebagian saja dalam penelitian.

Menurut Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

rtas; objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

pneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanny4 maka populasi dalam penelitian

ini adalah Seluruh Atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian individu yang diperoleh dari populasi, diharapkan dapat

mewakili terhadap seluruh populasi. sampel inilah yang menjadi obyek penelitian sehingga hasil

pnelitian nanti diharapkan dapat pula digeneralisasikan terhadap populasi. Sugiyono (2009)

mendefrnisikan sebagai berikut: "sampel adalah bagian dari jumlah dan karalreristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut". sampel inilah yang menjadi obyek penelitian sehingga hasil

pnelitian nanti diharapkan dapat pula digeneralisasikan terhadap populasi. sampel yang

tligunakan pada penelitian ini berdasarkan pada sampel populasi (sampling jenuh) yaitu Atlet

oabang olafuaga permainan yang terdiri dari cabang olahraga bolabasket 24 oratg, bulutangkis

14 orang, sepaktakraw 24 orang, drrn cabang olahraga hokey 18 orang. Dengan jurnlah total

lcseluruhan sebanyak 80 orang atlet.
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A. Populasi dan Sampel

Nilai kebermaknaan suatu penelitian sangat ditentukan hasil yang diperoleh dari sumber

data- sementara bentuk penelitian yang dilaksanakan juga ditentukan oleh sumber data. sumber

data terdiri dari dua bentuk berdasarkan keadaanya yaitu : populasi dan sampel.



l'. Variabel Penelitian

Berdasarkan mmusan Sugiyono, (2009) bahwa *Variabel penelitian adalah suatu atribut

ttau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang m€mpunyai variasi tertentu yang

itetapkan oleh peneliti unhrk dipelajari dan ditarik kesimpulannya". variabel merupakan obyek

eneliti atau sesuatu yang hendak diselidiki sebagai titik pusat perhatian suatu penelitian. Dalam

enelitian ini variabel yang akan diteliti atau diselidiki terdiri dari:

a. Variabel bebas yaitu weight training ,

b. Variabel terikat yaitu peningkatan kondisi fisik

Defi nisi Variabel Penelitian

Variabel-variabel penelitian ini perlu diketahui secara jelas batasan dan ruang lingkup

jiannya agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, maka secara operasional

iiable penelitian didefenisikan sebagai berikut:

l. Weight training adalah latihan yang menggunakan beban. Tujuannya adalah untuk

meningkatkan kekuatan, daya tahan otot dan ukuan otot. Pelaksanaannya sebaiknya' 
disertai dengan pola yang dirancang dengan baik, teknik latihan dan penggunaan alat

yangtepat guna dan disertai dengan pola istirahat yang cukup dan pola makan yang

seimbang.

2- Peningkatan kondisi fisik adalah kesanggupan fisik atlet dalam melakukan allifitas
tanpa adanya kelelahan dengan upaya yang disadari dan terprogram dalam membina

kualitas fungsional dasar atler ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga prestasi

maksimal dapat dicapai khususnya pertandingan. Kondisi fisik pada atlet pada

cabang olahraga permainan yang diukur terdiri dari

a. Kekuatan adalah kemampuan otot dalam mengatasi beban atau tahanan.

Pengukuran kekuatan yang dilakukan terdiri atas: otot lengan da'- bahu (hond

dltnamometer), otot punggung (back dynamometer), dan otot tungkai (/eg

dykamometer).

b. Daya tahan otot adalah kemampuan tubuh mengatasi kelelahan yang disebabkan

pembebanan yang berlangsung relatif lama tanpa menurunnya kualitas kerja.

Pengukuran yang dilakukan pada penelitian ini ada dua yairu, daya tahan otot

(muscular) yang terdiri atas: otot perut (sit ups), otot lengan dan b ahu (push ups),
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dan otot tungkai (sguat jumps).

. Metode Penelitian

Metode merupakan cara atau teknik yang dipergunakan untuk mencari pembuktian

ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mengungkapkan dan memberikan

waban atas permasalahan yang dikemukakan dalam suatu penelitian. Arah dan tuj uan

ungkapan fakta atau kebenaran disesuaikan dengan yang ditemukan dalam fenelitian
mencapai tujuan yang diharapkan. Winamo Surahman ( 1982) menjelaskan bahwa:

etode merupakan cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk

ian hipotesis dengan mempergunakan teknik serta alat bantu." Metode yang

pergunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah, sebagai

kut :

Tes kekuatan

Tes kekuatan yang dilakukan pada penelitian terdiri atas:

l. Tes otot lengan & Ba}:il (Hand Dynanometer Test), peserta tes berdiri tegak dengan

kaki terbuka selebar bahu dan pandangan lurus ke depan. Tangan memegatg hand

dlmamometer dengan kedua tangan di depan dada. Posisi lengan dan tangan lurus

dengan bahu. Tarik atau dorong alat tersebut sekuat tenaga. Pada saat menarik atau

mendorong, alat tidak boleh menempelkan pada dada tangan dan siku tetap sejajar

dengan bahu. Baca penunjukan jarum pada skala saat maksimum tercapai. Tes ini

dilakukan dengan selang waktu istirahat 1 menit. Skor kekuatan tarik dan kekuatan

dorongan terbaik dari tiga kali percoban dicatat sebagai skor dalam satuan kg.

2. Tes otot punggung (Back Dynamometer Test), peserta tes berdiri pada bock dzn leg

dynamometer diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan posisi berdiri agak

membungkuk +300 dan pandangan lurus ke depan. Tongkat pegangan (handle)

digengam oleh tangan kanan dengan posisi pronasi dan tangan kiri dengan posisi

supinasi dan berada pada tungkai horisontal dan tidak menempelkan pada tungkai.
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Tes daya tahan otot yang dilaksanakan pada penelitian ini terdiri atas:

l. Tes otot perut (sit ups test), dengan posisi berbaringarL jari-jari kedua tangan bersilang

selip di belakang kepala- Kedua lengan merapat di lantai, kedua kaki terbuka selebar

bahu dan kedua lutut ditelork dengan sudut +900. seorang teman berlutut di depan

testee, membantu menekan kedua kakinya untuk menjaga agar kedua tumit tetap

berhubrurgan dengan lantai. Dengan aba-aba "ya" testee berusaha duduk sambil

menyenhrh . lutut. Gerakan tersebut - dilak,kan berulang-ulang sebanyak mungkin.

Jumlah gerakan sebanyak-banya.lrrya yang berhasil dilakukan dengan sempuna.

2. Tes otot lengan & babt (Push ups Test), sama dengan pelaksanaan push up bias4

hanya dilakukan dengan sudut siku 900 pada saat melakukan push up. pada aba-aba

"Ya" peserta tes menurunkan lengan sampai sudut 900 pada siku (lengan atas sejajar

dengan lantai). Push up dilakukan sebanyak mungkin. Aba-aba "srop" diberikan bila
peserta tidak dapat melanjutkan push up dengan sikap badan yang benar, merasa sakit

atau berhenti. Jumlah gerakan sebanyak-banyaknya yang berhasil dilakukan dengan

sempurna.
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Tarik tongkat pengangan dengan menggunakan otot-otot ekstensor batang tubuh

(menggunakan otot punggung) dan selama melakukan tarikan, kedua bahu ditaruh ke

belakang. Baca penunjukkan jarum pada skala saat maksimum tercapai.

3. Tes otot tungkai (reg Dynamomeler resr), peserta tes berdiri pada tumpuan back dan

leg dynamometer dengan lutut ditekuk membentuk sudut 1300 - 1400 dan tubuh tegak.

Panjang rantai dynamometer, diatur sedemikian rupa sehingga posisi tongkat pegangan

melintang di depan kedua paha. Belt atara ikat pinggang dililitkan pada pinglang dan

tongkat pegangan. Tongkat pegangan digenggam dengan posisi tangan pronasi

(menghadap ke belakang). Tarik tongkat pegangan sekuat mungkin dengan

melurus*an sendi lutut perlahan-lahan, tanpa bantuan otot langan dan otot punggung.

Baca penunjukkan jarum pada skala maksimum tercapai. Tes ini dilakukan tiga kali

dengan selang waktu istirahat I menit. Skor terbaik dari tiga kali percobaan dicatat

sebagai skor dalam satuan kg.



3

.T

Tes otot tungkai (Haf Sq uat Jumps lest)' sebelum pelaksanaan tes terlebih dahulu

ditentukan jarak antara half squat jump' Dengat mengukur bawah patella atau

tempurung lutut' Setelah itu peserta tes berada pada sikap setengah jongkok dengan

salah satu kaki berada di depan sedangkan kedua tangan saling terkait di belalang

kepala, pandangan ke depar peserta tes melompat ke atas sehingga kedua rungkai

lurus raru mendarat dengan bergantian kaki ke depan dan ke belakang dengan sikap

setengah jongkok' Pantat tidak boleh menyentuh tali pengatur' Gerakan ini dilalcukan

berulang-ulang sebanyak-banyaknya dengan sikap kaki bergantian sampai peserta tes

tidak dapat melompat lagi secara semptrrftl seperti ketentuan tersebut di atas' Jumlah

gerakan yang berhasil dilakukan dengan semupma' dihitung sebagai hasil akhir peserta

"TLT:H:':rupa tentans peningkatan kondisi nsik'-t.:":,:: 
:,::*""" 

o*

tahan umum dari kedua kelompok dianalisis dengan perhitungan statistik krupa :

1. Statistik deskriptif' memberikan gambaran umum tiap kondisi fisik tentang hasil rata-

rata, standar deviasi dari variabel penelitian untuk kedua kelompok'

2. statistik infrensial' menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan uji-t pada taraf

signifikan 95%' Adapun rumus yang digunakan adalah' sebagai berikut :

tes.

terangan

M=
N

x

t

M*-Mv

i^_]Svz + ) V-

nilai rata-rata hasil perkelompok

banyaknYa subjek

deviasi setiaP nilai x2 dan xl

deviasi setiaP nilai Y2 dan Yl

(Arikunto;1993:304)

Nv
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Jadi analisis data statistik yang diperoleh atan diorah rneralui anarisis komputer pada
SPSS versi 20.00.
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BAB V

HASIL DANPEMBAHASAN

Dalam bab ini dikemukakan penyajian hasil analisis data, seranjutnya hasil anarisis data
ibahas guna dapat memberikan kesimpulan penelitian yang tepat dan akurat.

Hasil Data Deskripsi

' Hasil data deskriptif peningkatan kondisi fisik atret Tim Bayangan poN xrx Surawesi
Selatan cabang olahraga bolabasket

Data hasil penelitian tentang peningkatan kondisi fisik atlet Tim Bayangan poN xlx
ulawesi Selatan cabang olahraga bolabasket. Rangkuman analisis deskriptifdata hasil penelitian

tercantum dalam Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Hasil deskriptif data atlet Tim Bayaagan poN xx Sulawesi Seratan cabang

Cabang Olahraga Bolabasket

Tes Awal Tes Akhir Tes Awal Tes Akhir
N 14 14 t4

284,00 300,00

Mean 12,7143 20,2857 12,4286 21,4286

Std. Deviasi 12,7t43 2,05421 2,5027s

Min 8,00 18,00 18,00

Max 18,00 24,00 18,00 26,00

olahraga bolabasket

Kekuatan Otot Daya Tahan Otot

t4

Sum 178,00 174,00

2,97979

8,00
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Tabel 4 di atas menunjukkan hasil penelitian peningkatan kondisi fisik atret Tim
Bayangan PoN xIX Sulawesi Selatan cabang olahraga bolabasket. Untuk lebih jelasnya hasil
tersebut diuraikan sebagai berikut:

l' Hasil deskriptif data tes awal peningkatan kondisi fisik kekuatan otot atlet Tim Bayangan
PoN xlx sulawesi Seratan cabang olahraga bolabasket yang diperoleh untuk 14 orang
sampel diperoleh nilai rata-rata sebesar 12,7143 dengan standar deviasi 2,4314g dari nilai
minimal 8,00 dan nilai maksimal 18,00.

2. Hasil deskriptif data tes akhir peningkatan kondisi fisik kekuatan otot atlet Tim Bayangan

PoN xrx Sulawesi selatan cabang olat'aga bolabasket yang diperoleh untuk 14 orang
sampel diperoleh nilai rata-rata sebesar 20285? dengan srandar deviasi 2,05421 dari nilai
minimal 18,00 dan nilai maksimal 24,00.

3. Hasil deskriptif data tes awal peningkatan kondisi fisik daya tahan otot atlet Tim Bayangan

PoN )(D( Sulawesi Selatan cabang olahraga bolabasket yang diperoleh unhrk 14 orang

sampel diperoleh nilai rata-rata sebesar 12,4286 dengan standar deiasi 2,50275 dari nilai
minimal 10,00 dan nilai maksimal 18,00.

4. Hasil deskriptif data tes akhir peningkatan kondisi fisik daya tahan otot atlet Tim Bayangan

PoN xx Sulawesi Selatan cabang olahraga bolabasket yang diperoleh untuk 14 orang

sampel diperoleh nilai rata-rata sebesar 21,4286 dengar standfi deviasi 2,97979 dari nilai
minimal 18,00 dan nilai maksimal 26,00.

Data hasil penelitian tentang peningkatan kondisi fisik atlet Tim Bayangan poN xrx
Sulawesi Selatan cabang olahraga bulutangkis. Rangkuman analisis deskriptif data hasil
penelitian tersebut, tercantum dalafn Tabel 4 berikut ini:

I

2. Hasil data deskriptif peningkatan kondisi frsik etlet Tim Bayangan poN xrx sulawesi

Selatan cabang olahraga bulutangkis
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Tabel 4. Hasil deskriptif data atlet Tim Bayangan poN xlx Sulawesi selatan cabang

olahraga bulutangkis

Cabang Olahraga Bulutangkis

Kekuatan Otot Daya Tahan Otot

Tes Awal Tes Akhir Tes Akhir

24 24

Sum 240,00 428,00 346,00 468 00

Mean 10,0000 17,8333 14,4167 19,5000

Std. Deviasi 1,66812 I,65940 1,66594 2,58760

Min 6 00 t2 00 14,00

Max 14,00 20 00 18,00 24,00

Tabel 4 di atas menunjukkan hasil penelitian kondisi fisik atlet Tim

Bayangan PON XD( Sulawesi Selatan cabang olahraga bulutangkis. Untuk lebih jelasnya hasil

tersebut diuraikan sebagai berikut:

I . Hasil deskriptif data tes awal peningkatan kondisi fisik kekuatan otot atlet Tim Bayangan PON

XD( Sulawesi Selatan cabang olahraga bulutangkis yang diperoleh untuk 24 orang sampel

diperoleh nilai rata-rata sebesar 10,0000 dengan standar deviasi 1,66812 dari nilai minimal

6,00 dan nilai maksimal 14,00.

2. Hasil deskiptif data tes akhir peningkatan kondisi fisik kekuatan otot aflet Tim Bayangan PON

XD( Sulawesi Selatan cabang olahraga bulutangkis yang diperoleh untuk 24 orang sampel

diperoleh nilai rata-rata sebesar' 17,8333 dengan standar deviasi 1,65940 dari nilai minimal

14,00 dan nilai maksimal 20,00.

3. Hasil deskriptif data tes awal peningkatan kondisi fisik daya tahan otot atlet Tim Bayangan

PON XD( Sulawesi Selatan cabang olahraga bulutangkis yang diperoleh urtuk 24 orang

sampel diperoleh nilai rata-rata sebesar 14,4167 dengan standar deviasi 1,66594 dari nilai

minimal 12,00 dan nilai maksimal 18,00.
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Tes Awal

N 24 24

14,00



4. Hasil deskriptif data tes akhir peningkatan kondisi fisik daya tahan otot atlet Tim Bayangan

PoN xlx Sulawesi Selatan cabang olahraga bulutangkis yang diperoleh untuk 24 orang

sampel diperoleh nilai rata-rata sebesar 19,5000 dengan sandar deviasi 2,58760 dari nilai
minimal 14,00 dan nilai maksimal 24,00.

3. Hasil data deskriptif peningkatan kondisi lisik atlet Tim Bayangan poN xlx sulawesi

Selatan cabang olahraga sepaktakraw

Data hasil penelitian tentang peningkatan kondisi fisik atlet Tim Bayangan poN xlx
Sulawesi Selatan cabang olahraga sepaktakraw. Rangkuman analisis deskiptif data hasil

penelitian tersebut, tercantum dalam Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Hasil deskriptif data atlet Tim Bayangan PON XD( Sulawesi Selatan cabang

olahraga sepaktakaw

Cabang Olahraga Sepaktakraw

Kekuatan Otot Daya Tahan Otot

Tes Awal Tes AwaI Tes Akhir

N 24 24 24

Sum 236 00 424,00 3 16,00

Mean 9,8333 17,6667 13,1667 18,6667

Std. Deviasi 2,1t961 1,73623 1,16718

Min 14,00 12,00 16,00

Max 14,00 22,00 16,00 22,00

menunjukkan hasil penelitian peningkatan kondisi fisik atlet Tim

wesi Selatan cabang olahraga sepaktakraw. Untuk lebih jelasnya hasil

berikut:

t

Tes Akhir

24

448,00

t,73623

6,00



I. Hasil deskriptifdata tes awal peningkatan kondisi fisik kekuatan otot atlet Tim Bayangan pON

XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga sepaktakraw yang diperoreh untuk 24 orang samper

diperoleh nilai rata-rata sebesar 9,8333 dengan standar deviasi 2,1196l dari nilai minimal 6,00
dan nilai maksimal 14,00.

2. Hasil deskriptif data tes akhir peningkatan kondisi fisik kekuatan otot atlet Tim Bayangan pON

XIX sulawesi Selatan cabang olairaga sepaktakaw yang diperoleh untuk 24 orang sampel

diperoleh nilai rata-rata sebesar 17,6667 dengan standar &rirasi 1,73623 dari nilai minimal
14,00 dan nilai maksimal 22,00.

3. Hasil deskriptif data tes awal peningkatan kondisi fisik daya tahan otot atlet Tim Bayangan

PoN xx Sulawesi Selatan cabang olahraga sepaktakraw yang diperoleh urt,k 24 orang

sampel diperoleh nilai rata-rata sebesar 13,1667 dengan standar deviasi l,16718 dari nilai
minimal 12,00 dan nilai maksimal 16,00.

4. Hasil de*riptif data tes akhir peningkatan koodisi fisik daya tahan otot atlet Tim Bayangan

PoN )(D( Sulawesi Selatan cabang olalrraga sepalctakraw yang diperoleh untuk 24 orang

sampel diperoleh nilai rata-rata sebesar 18,6667 dengan standar deviasi 1,73623 dari nilai
minimal 16,00 dan nilai maksimal 22,00.

4. Hasil data deskriptif peningkatan kondisi fisik atlet Tim Bayangan poN xrx sulawesi

Selatan cabang olahraga hokey

Data hasil penelitian tentang peningkatan kondisi fisik atlet Tim Bayangan poN xrx
Sulawesi Selatan cabang olahraga hokey. Rangkuman analisis deskriptif data hasil penelitian

tercantum dalam Tabel 4 berikut ini:
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Tabel 4. Hasit deskriptif data atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang

olahraga hokeY

Tabel 4 di atas menunjukkan hasil penelitian peningkatan kondisi fisik atlet Tim

Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olatraga hokey' Untuk lebih jelasnya hasil

tersebut diuraikan sebagai berikut:

l.HasildeslrriptifdatatesawalpeningkatankondisifisikkekuatanototatletTimBayanganPoN

XD(sulawesiSelatancabangolahragahokeyyangdiperolehunnrklsorangsampeldiperoleh

nilairata-rarasebesal|o'2222denganstandardeviusi2,|57z2darinilaiminimal6,00dannilai

mdksimal 16,00;

2.HasildeskriptifdatatesakhilpeningkatankondisifisikkekuatanototatletTimBayanganPoN

XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga hokey yang diperoleh untuk 18 orang sampel diperoleh

nilairata-ratasebesarlg,5556denganstarrdardeviasi2,g5500daIinilaiminirnal12,00dan

nilai maksimal 24,00.

Hasit deskriptif data tes awal peningkatan kondisi fisik daya tahan otot atlet Tim Bayangan

poN )(D( Sulawesi selatan cabang olahraga hokey yang diperoleh untuk 18 orang sampel

diperolehnilairata-ratasebesar12'0000denganstandardeviasil'Sl4gTdarinilaiminimal

10,00 dan nilai maksimal 16,00'

Cabang Olahraga HokeY

Daya Tahan OtotKekuatan Otot
Tes AkhirTes AkhirTes Awal

18181818N

216,00184,00Sum

20,444412,000019,555610,2222Mean

2,617191,814972,955002,t5722Std. Deviasi

16,0010,0012,006 00Min
26,O06 00

Tes Awal

368,00352,00

24,0016,00Max
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4. Hasil deskiptif data tes akhir peningkatan kondisi fisik daya tahan otot atlet Tim Bayangan

PON XtX Sulawesi Selatan cabang olahraga hokey yang diperoleh untuk 18 orang sampel

diperoleh nilai rata-rata sebesar 20,'14'14 dengan standar deviasi 2,61719 dari nilai minimal

16,00 dan nilai maksimal 26,00.

B. Ada Pengaruh Yang Signifikan Weight Training Terhadap Peningkatan Kondisi Fisik

Kekuatan Otot Atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan Cabang'Olahraga

Bolabasket

Hasil analisis penganrh weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan otot

tim bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga bolabasket yang diperoleh dapat

ilihat pada rangkuman tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Rangkuman hasil analisis pengaruh weight haining terhadap peningkatan

kondisi fisik kekuatan otot atlet tim bayangan PON XD( Sulawesi Selatan

cabang olahraga bolabasket

to Sig- to,os Mean

14,814 0 000 1,'7 | 7,83333

- Berdasarkaa r-angl:uman hasil arialisis pengaruh weight training terhadap penhgkatan

isi fisik kekuatan otot atlet tim bayangan PON XD( Sulawesi Selatan cabang olalraga

labasket pada tabel 5 di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Hasil pengujian data diperoleh nilai totse,,asi : 14,580 > trabcr = 1,71 sedangkan nilai

babilitas sigrifftansi yang diperoleh 0,000 < cr:0,05. Jadi Ho ditolak dan Hr diterima"

ada pengaruh yang signifikan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan

atlet tim bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga bolabasket-
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C. Ada Pengaruh Yang Signifikan weight Training Terhadap peningkatan Kondisi Fisik
Daya Tahan otot Atlet Tim Bayangan PoN xlx sulawesi selatan cabang olahraga
Bolabasket.

Hasil analisis pengaruh weight training terhadap peningkatan kondisi fisik daya tahan otot
atlet tim bayangan PoN xlx Sulawesi Selaran cabang olahraga bolabasket yang diperoleh dapat

dilihat pada rangkuman tabel 6 sebagai berikut : I

Tabel 6. Rangkuman hasil analisis pengamh weight training terhadap peningkatan

kondisi fisik daya tahan otot atrer tim bayangan poN xlx Sulawesi selatan

cabang olahraga bolabasket

b Sig. to,os Mean

0,000 1,7 I 5,08333

Berdasarkan rangkuman hasil analisis pengaruh weight training terhadap peningkatan

kondisi fisik daya tahan otot atlet tim bayangan PoN xD( Sulawesi Selatan cabang olahraga

bolabasket pada tabel 6 di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Hasil pengujian data diperoleh nilai tour"n"ri :9,447 > trab€l : 1,71 sedangkan nilai

probabilitas signifrkansi yang diperoleh 0,000 < o :0,05. Jadi Ho ditolak dan Hr diterima.

berarti ada pengaruh yang signifikan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik daya

tahan otot atlet tim bayangan PON )(D( Sulawesi Selatan cabang olahraga botabasket.

D. Ada Pengaruh Yang signilikan weight Training Terhadap Peningkatan Kondisi Fisik
Kekuatan otot Atlet Tim Biyangan PoN xlx Sulawesi Selatan cabang olahraga
Bulutangkis.

; Hasil analisis pengaruh weight raining terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan otot

I rtlet tim bayangan PoN xlx Sulawesi selatan cabang olahraga bulutangkis yang diperoleh

dapat dilihat pada rangkuman tabel 7 sebagai berikut :
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to Sig to,os Mean

9,591 0,000 1,'t7 7,57143

Tabel 7

. Berdasarkan rangkuman hasil analisis pengaruh weight training rerhadap peningkatan
si fisik kekuatan otot atlet tim bayangan pON XD( Sulawesi Selatan cabang olahraga

pada tabel 7 di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Hasil pengujian data diperoleh nilai t"u"o"*i = 9,591 > tru*r = 1,77 sedangkan nilai
ilitas signifikansi yang diperoleh 0,000 < cr : 0,05. Jadi Ho ditolak dan Hr diterima,

tf,arti ada pengaruh yang signifrkan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan

lot atlet tim ba gan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga bulutangkis.

t, aaa h Yang Signifikan weight Training Terhadap peningkatan Kondisi Fisik
Otot Atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan Cabang Olahraga

Bulutan

Daya Ta
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Rangkuman hasil analisis pengaruh weight training terhadap peningkatan
kondisi fisik kekuatan otot atlet tim bayangan poN xlx Sulawesi selatan
cabang olahraga bulutangkis

Hasil analisis pengaruh weight trainlng terhadap Feningkatan kondisi fisik daya tahan otot

dlct tim bayangan PoN xx Sulawesi selatan cabaag olahraga botabasket yang diperoleh dapat

lllihat pada rangkuman tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8. Rangkuman hasil analisis pengaruh weight training terhadap peningkatan

kondisi fisik daya tahan otot atlet tim bayangan poN xlx Sulawesi Selatan

cabang olahraga bulutangkis



Meanto,osSigto

/.I1'JJ.)1 7 10 00013,s92

to Sig to,os Mean

8,808 0 000

Berdasarkan rangkuman hasil analisis pengaruh weight training terhadap peningkatan

i fisik daya tahan otot atlet tim bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga

utangkis pada tabel 8 di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Hasil pengujian data diperoleh nilai tou*'""'r : 8,808 > thbcr : 1,77 sedangkan nilai

ilitas signifikansi yang diperoleh 0,000 < a:0,05. Jadi Ho ditolak dan Hr diterim4

ada pengaruh yang signifrkan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik daya

otot atlet tim bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga bulutangkis.

Ada Pengaruh Yang Signifrkan Weight Training Tertadap pgningkatan Kondisi Fisik

Kekuatan Otot Atlet Tim Bayangan PON XD( Sulawesi Selatan Cabang Olahraga

Sepaktakraw.

Hasil analisis pengaruh weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan otot

tim bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga spa}lakraw yang diperoleh dapat

tabel 9 sebagai berikut

Tabel 9. Rangkuman hasil analisis pengaruh weight training terhadap peningkatan

kondisi fisik kekuatan otot atlet tim bayangan PON XD( Sulawesi Selatan

cabang olahraga sepaktakraw
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fi' Aaa Pengaruh yang Signifikan weight Training Terhadap peningkatan Kondisi FisikDaya Tahan Otot Attet Tim Bayangan pON XIX Sulawesi Selatan Cabang OlahragaSepaktakraw.

Hasil analisis pengaruh weight training terhadap peningkatan kondisi fisik daya tahan ototllct tim bayangan poN xD( Surawesi Seratan cabang olahraga sepaktar.aw yang diperorehlpat dilihat pada rangkuman tabel l0 sebagai berikut :

Tabel r0' Rangkuman hasir analisis pengaruh weight training terhadap peningkatan
kondisi fisik daya tahan otot atlet tim bayangan poN xtx Sulawesi selatan
cabang olahraga sepaktakraw

Berdasarkan rangkuman hasil analisis pengaruh weight training terhadap peningkatan
ISI fisik kekuatan otot atlet tim bayangan pON XIX Sulawesi Selatan cabang olahragarpaktakraw pada tabel 9 di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:
Hasil pengujian data diperoleh nilai torscnasi l3 592 > r,-0., l,7l sedangkan nilaipmbabilitas signifrkansi yang diperoleh 0,000 < o 0,05. Jadi Ho ditolak dan Hr diterima,lcrarti ada pengaruh yang signifikan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuaran

Uot atlet tim bayangan pON XIX Sulawesi Selltan caban g olahraga sepaktakraw

Berdasarkan rangkuman hasil analisrs pengaruh weight training terhadap peningkatan
trllsi fisik daya tahan otot atlet rim bayangan PON XX Sulawesi Selatan cabang olahragaultakraw pada tabel l0 di atas , maka dapat diuraikan sebagai berikut:

l{asil pengujian data diperoleh nilai tors".,,.r : 14,270 > ttaber = l,7l sedangkan nilai
hilitas signifftansi yang diperoreh 0,000 < o = 0,05. Jadi Ho ditorak dan Hr direrim4
i ada pengaruh yang signifikan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kdaya
otot atlet tim bayangan poN xIX Surawesi serafan cabang orahraga sepaktakraw.

to sig to,os Mean

0,000 1,71 5,50000
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Ada Pengaruh Yang Signilikan Weight Training Terhadap peningkatan Kondisi Fisik
Kekuatan Atlet Tim Bayangan pON XIX Sulawesi Selatan Cabang Olahraga Hokey.

Hasil analisis pengaruh weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan otot
lim bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga hokey yang diperoleh dapat

pada rangkuman tabel I I sebagai berikut :

Tabel ll. Rangkuman hasil analisis pengaruh weight training terhadap peningkatan

kondisi fisik kekuatan otot atlet tim bayangan pON XIX Sulawesi Selatan
cabang olahraga hokey

hasil analisis pengaruh weight training terhadap peningkatan
lndisi fisik

bkcy pada tabel t I maka dapat diuraikan sebagai berikut:
Hasil pengujian data diperoleh nilai tou..,"".i = 10,2o4 > thbcr : 1,74 sedangkan nilai

robabilitas signifrkansi yang diperoreh 0,000 < cr = 0,05. Jadi Ho ditorak dan Hr diterim4
lnrti ada pengaruh yang signifikan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan
Iot atlet tim bayangan PON XD( Sulawesi Selatan cabang olahraga hokey.
I Ada Pengaruh Yang signifikan weight Training Terhadap peningkatan Kondisi Fisik

Daya Tahan Otot Atlet Tim Bayangan pON XIX Sulawesi Selatan Cabang Olahraga
Hokey.

Hasil analisis pengaruh weight training terhadap peningkatan kondisi fisik daya tahan otot
flct tim bayangan PoN XrX Sulawesi Selatan cabang olahraga hokey yang diperoleh dapat
lllihat pada rangkuman tabel 12 sebagai berikut :

I

to Sig. to,os Mean

0,000 1,74 9,33333
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Tabel 12. Rangkuman hasil analisis pengaruh weight training terhadap peningkatan

kondisi fisik daya tahan otot atlet tim bayangan PON XIX Sulawesi Selatan

cabang olahraga hokeY

to Sig to,os Mean

10,331 0,000 1,7 4 8,44444

Berdasarkanrangkumanhasilanalisispengaruhweighttrainingterhadappeningkatan

kondisifisikdayatahanototatlettimbayanganPoNxxsulawesiSelatancabarrgolahraga

hokey pada tabel 12 di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Hasil pengujian data diperoleh nilai totsc'"asi = 10'331 > tabel : l'74 sedangkan nilai

probabilitas signifikansi yang diperoleh 0'000 < c = 0'05' Jadi Ho ditolak dan Hr diterima"

hrarti ada pengaruh yang sigrrifikan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik daya

tahan otot tim bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga hokey'

Pe

Ada

mba asan

signifikan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan

atlet Tim Bayangan PON XD( Sulawesi Selatan cabang olahraga bolabasket'

LatihanmerupakansuatuaktivitasyangdilakukanSecaraSistematisdanterencanadalam

meningkatkanfungsi6nalfubuh.Dalamkegiatanolahrag4latihanbergunauntukmeningkatkan

keterampilan. Harsono menyatakan bahwa latihan adalah suatu proses yang sistematis dari

berlatih yang dilalcukan secara berulang-ulang' dengan lama kelamaan bertambah jumlah

bebannya.SedangkanBompamengatakanbahwalatihanadalahuntukmencapaitujuan

perbaikan sistem organisma dan firngsinya untuk mengoptimalkan prestasi atau penampilan

olahraga. Mengingat pentingnya peningkatan pada setiap latihan' maka kedudukan latihan beban

sangatlah strategis dalam upaya menyusun program latihan yang efektif' Latihan beban sebagai

modellatihanyangmampumenjadiacuandalamsetiapsesilatihan.Bebandapatdiartikandalam

6l
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:

jumlah perhilogram atau dengan waktu serta yang lainnya, sehingga latihan pembebanan

$ngatlah penting dalam proses latihan itu sendiri. Peningkatan bebannyapun secara bertahap

tperti yang di ungkapkan oleh Bompa peningkatan beban latihan didasarkan pada frekwensi

mingguan. Oleh karena itu weight training akan mempengaruhi kondisi fisik kekuatan pada atlet,

dengan kekuatan otot yang baik akan sangat membantu dalam pergerakan. Kekuatan otot

merupakan dasar dalam mengembangkan segala komponen kondisi fisik yang ada. Dengan

demikian weight traing sangat mempengaruhi kemafipuan kekuatan Tim Bayangan PON XIX

$ulawesi Selatan cabang olahraga bolabasket.

2. Ada pengaruh yang signifikan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik daya tahan

otot atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan Cabang olahraga bolabasket.

Iatihan beban merupakan suatu bentuk latihan yang menggunakan media alat beban

untr.rkmenunjang proses latihan dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran, kekuatan otot,

kecepatan, pengencangan otot, hypertrophy otot, rehabilitasi, maupun penambahan

dan pengurangan berat badan. Menurut Harsono (1988) weight training adalah latihan-latihan

yang sistematis dimana bebanhanya dipakai sebagai alat untuk menambah tahanan terhadap

kontraksi

mencapai berbagai tujuan

otot guna

tan,kekuatan atau Prestas suatu cabang olahraga tertentu.Menurut Suharjana (2007: 87)

latihan beban (weigh training) adalah latihan yang dilakukan secara sistematis dengan

rnenggunakan beban se agai alat untuk menambah kekuatan otot gunamemperbaiki kondisi fisik

atlet, mencegal terj cedera atau untuk tujuan kesehatan.Latihan beban dapat dilakukan

dengan menggunakan beban dari berat badan sendiri (bebandalam) atau menggunakan beban

luar yaitu beban bebas (free weight) seperti dumbell, barbell,atau mesin beban (gym machine).

Bentuk latihan yang menggunakan beban dalam yang paling banyak digunakan seperti chin-

up, push-up, sit-up, ataupun back-up, sedangkan menggunakan beban luar sangatlah banyak

dan bervariasi sesuai dengan tujuan latihan serta perkenaan ototnya. Menurut Thornas R. (2000)

latihan beban merupakan aktivitas olahraga menggunakan barbell, dumbell, peralatan mekanis,

dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatandan memperbaiki penampilan

fisik.

OL

seperti untuk meningkatkan dan menjaga kondisi fisik, keseha
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Latihan beban adalah satu-satunya aktivitas olahraga yang fokus utamanya terlatak pada

rcningkatan massa dan kekuatan otot. Riset ilmiah membuktikan latihan beban meningkatkan

mctabolisme basal (pembakaran kalorisaat beristirahat) hiogga 20Vo selama 24 jam kedepan. Hal

ini menimbulkan keuntunganmetabolik yang tidak didapatkan dari melakukan alcifitas olahraga

hinnya.Menurut beberapa penelitian, tubuh masih membakar energi lebih tinggi hingga 36 jam

*sudah latihan beban. Sementara itu, pembakaran energi sesudah latihan aerobik bertahan

nmpai 3-6jam sesudah latihan. Itulah sebebnya qrang yang melakukan latihan beban lebih

nudah menurunkan atau mencegah penumpukan kadar lemak dari pada orang yang melakukan

rcrobik. Dalam studi jangka panjang, orang yang melakukan latihan beban memiliki tingkat

snsivitasinsulin yang lebih baik dari pada meraka yang tidak melakukan latihan beban. selain

Itu, latihan beban dianggap cara paling efektif untuk melatih kekuatan dan fungsi gerak otot,

mcningkatkanmasaa dan metabolisme otot, serta mendukung terjaganya kepadatan tulang. Ini

hrbeda denganlatihan aerobik yang bermamfaat untuk meningkatkan pelepasan dan pembakaran

lemak olehtubuh, meningkatkan kemampuan paru-paru menghirup oksigen, dan memperkuat

organ J antung. Men gat latihan beban dan aerobik memiliki fungsi maasing-masing yang tidak

tcrgantikansatu lain, maka gabungan dari keduanya adalah strategi olakaga terbaik.

labasket membunrhkan daya tahan otot unnrk dapat melakukan aktifitas

*lama waktu yang ditentukan. Weight trahing memiliki peningkatan kondisi hsik daya

Uhan otot atlet Tim Bayangan PON XD( Sulawesi Selatan Cabang olahraga bolabasket.

l, Ada pengaruh yang signifikan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan

atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olalnaga bulutangkis.

Weight taining (latihan beban) adalah latihan-latihan yang dilakukan terhadap

pcnghalangan atau tahanan untuk meningkatkan kualitas kerja dari otot-otot yang sedang dilatih

poda seseorang yang irerlatih untuk meningkatkan kebugaran. Kemudian Setiawan menyatalian

bahwa weight training (latihan beban) merupakan metode latihan tahanan dengan menggunakan

hban sebagai alat untuk meningkatkan kondisi fisik, termasuk kesegaran jasmani dan kesehatan

lmunmya. Bila latihan beban dilakukan secara teratur dan disertai kebiasaan makan yang baik,

herbagai sistem tubuh akan berubah secara positif. Otot-otot akan menjadi kuat dan dapat

memikul kerja yang iebih besar dan akan memperlihatkan berkurangnya rasa lelah dengan

hertambahnya setiap masa latihan. Bompa mengungkapkan bahwa" latihan beban disamakan
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dengan angkat beban, dimana beban sebagai alat bantu latihan yang bertujuan untuk nrelatih

kekuatan. Latihan kekuatan untuk olalraga harus menjadi dasar secara khusus dalam perubahan

fisiologi dan dengan sendirinya dapat mengembangkan daya ledak dan daya tahan otot. Latihan

beban akan menunjukkan gambaran tentang hat-hal yang berkaitan dengan karakteristik dari

kontraksi otot tersebut pada tubuh. Pada dasamya kontraksi otot terjadi karena otot itu
memendek, memanjang atau tetap seperti dalam keadaan tidak berkontraksi. Fox mengemukakan

. berhwa tipe kontraksi otot dapat dibagi sebagai berikut: l) Isotonik yaitu otot memendek pada

6aat t€rjadi tegangan meningkat, 2) Isometrik (statik) yaitu otot menegang tetapi tidak

memanjang dan tidak berubah, 3) Eksentrik, yaitu otot memanjang pada saat tegangan

meningkat, 4) Isokinetik, yaitu otot memendek pada saat terjadi tegangan melalui nrang gerak

dalam kecepatan konstan.

Pengembangan latihan yang diberikan selama ini bagi atlet-atlet bulutangkis sangat

eignifikan dengan hasil pencapaian kondisi fisik yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa

pelatih sangat antusias dalam memberikan materi weigth training. Oleh karena itu weight

training memiliki pengaruh terhadap peningkatan kekuatan atlet Tim Bayangan PON XIX

Sulawesi Selatan Cabang olahraga bulutangkis.

fisik atau olahraga yang dilakukan dengan benar dan

terprogram akan memberikan sua perubahan pada sistem tubuh, baik itu sistem metabolisme.

sistem syaraf dan otot maupun si hormonal. Perubahan yang terjadi pada saat latihan disebut

respons, sedang perubahan akibat s periode latihan disebut adaptasi. Dalam olahraga juga

dikenal dua istilah penting, yaitu "exercise" dan "training". Exercise merupakan unit dasar suatu

$esi latihan atau sering disebut "training'unit" yaitu pelaksanaan suatu tugas dengan tujuan yang

tetah ditetapkan, seperti berlari 30 menit di atas treadmil, latihan beban selama 3 set. Sementara

latihan atau training adalah suatu program yang terdiri atas beberapa exercise unhrk

mengembangkan kinerja, meningkatkan kemampuan fisik atlet dalam rangka meningkatkan

penampilan atau menghadapi kej uaraan tertentu, atau untuk meningkatkan kebugaran jasmani

yang dalam pelaksanaannya berlangsung iama, yaitu ariara 2 sampai 12 bulan disesuaikan
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*ngan program yang direncanakan. Latihan adalah memberikan penekanan fisik yang terah*,

drtematis, dan berkesinambungan sedemikian rupa sehingga dapat 1 g meningkatkan

uan dalam melakukan kerja dan meningkatkan kebugaran jasmani atau kemampuan fisik
ana 2013)- Menurut Djoko Pekik Irianto, dkk (2007) pengertian latihan dibagi menjadi

yaitu l. Proses p€nyempruniurn berorahraga melalui pendekatan Ilmiah, khususnya prinsip-
ip pendidikan, secara teratur dan terencana, sehingga mempertinggi kemampuan dan

iapan ola}raga. 2. Program pengembangan atret' untuk bertanding, berupa peningkatan

pilan dan kapasitas energi. 3. Proses yang sistematis untuk meningkatkan kebugaran atlet
cabang olahraga yang dipilih. Sementara Menurur Bompa (yang dikutip oleh suharjana

Sll: :s) latihan nrerupakan akrivitas olaltaga yang sistematis dalam waktu yang lama,

tkan secara progresif dan individual yang mengarah kepada ciri-ciri fungsi psikologis

fisiologis manusia untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Dalam olahraga latihan

l; i*mpunyai cakupan yang lt'aq, yaitu untuk memperbaiki kinerja fisik, teknik, taktik maupun

.,i3ntal bermain. Latihan fisik atau olahraga yang dilalo:kan dengan benar dan terprogram akan

ilemberikan suatu perubahan pada sistem tubuh. Baik itu sistem metabolisme, sistem syaraf dan

Fbt maupun sistem hormonal. Tujuan dari latihan seczua umum adalah untuk membantu para

lrmbina peiatih, dan guru olahraga agar dapat menerapkan dan memiliki 19 kemampuan

. tonsephral serta keterampilan dalam membantu mengungkap potensi olahragawan dalam
poncapai puncak prestasi. Sasaran latihan secaftl umlrm adalah untuk meningkatkan kemampuan

&n kesiapan olalragawan dalam mencapai puncak prestasi. Rumusan tujuan dan sasaran latihan

drpat bersifat untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka panjang merupakan

Itaran dan tujuan yang akaiil datang delam satu tahun ke depan atau lebih. Tujuan utamanya

: tdalah untuk pengayaan keterampilan berb gerak dasar dan dasar gerak serta dasardasar

i Fknit yurrg benar. Tujuan dan sasaran jangka ek adalah waklu persiapan yang dilakukan

turang dari satu tahun. Sasaran dan tujuan u langsung diarahkan pada peningkatan

Unsur-unsur yang mendukung kinerja fisik, di taranya kekuatan, kecepatan, ketahanan, power,

Ilctincaturr, kelentukan, dan keterampilan teknik cabang olahraga- Biasanya setiap interval tiga
I

tumpai empat minggu latihan telah berjalan, selalu dilakukan pemantauan pencapaian hasil

i utirr-. Dengan demikian setiap sesi latihan harus mempunyai sasaran dan tujuan yang nyata dan

i f*t *. Hal ini dimaksudkan bagi olalragawan agar selalu termotivasi untuk giat berlatih. Bagi

i 6latih proses pemantauan sebagai sarana umpan balik (feed-back) dari proses latihan, apakah
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frogram latihan yang disusun dan dilaksanakan berjalan efektif atau tidak, sehingga bila terjadi

pcnyimpangan tujuan dan sasaran dapat segera dibenahi (Sr*adiyanto, 20ll). Latihan berasal

dari kata dalam bahasa Inggris yang dapat mengandung beberapa mdo4 seperti: practice,

cxercise, dan training. Olah karena diperlukannya beban latihan selama proses berlatih melatih

qar hasil latihan dapat berpenganrh terhadap peningkatan kualitas fisik, psikis, sikap, dan sosial

olalragawan, sehingga puncak prestasi dapat dicapai dalam waktu yang singkat dan dapat

lcrtahan relatif lebih [ama. Dengan demikian latihan weight training dapat meniberikan

pningkatan secara signifikan pada daya tahan otot atlet Tim Bayangan PON XD( Sulawesi

Sclatan Cabang olalraga bulutangkis.

t, Ada pengaruh yang sigrifikan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan atlet

Tim Bayangan PON )(D( Sulawesi Selatan cabang olakaga sepaktakraw.

Kekuatan otot dapat ditingkatkan dengan melakukan suatu latihan. Latihan dapat

dilakukan dengan menggunakan latihan weight training, dimana dengan latihan ini dapat terjadi

pnambahan jumlah sarkomer dan sera-but otot (filamen aLtin dan miosin yang diper-lukan

drlam kontraksi otot), sehingga dengan terbenh*nya serabut-serabut otot yang baru maka

lckuatan otot dapat meningkat.

Latihan weight training dapat dilakukan antara lain dengan teknik latihan isometrilg

liokinetik dan isotonik. Ketiga teknik latihan tersebut mempunyai pengaruh pada pening-katan

hkuatan otot tetapi respon yang terjadi pada 6n5ing-masing teknik mempunyai ciri khas

Lrsendiri. Latihan dengan teknik isotonik merupakan suatu latihan yang paling sering

dilakukan untuk meningkatkan kekuatan otot. Latihan isotonik adalah tatihan

dinamik yang dilakukan dengan prinsip resisten/beban dan ada peru-bahan panjang

0tot. Pada latihan isotonik dapat diberikan dengan beban atau sering disebut dengan'healry

tance exercise', yang merupakan metode paling berguna untuk latihan penguatan otot.

latihan ini merupakan latihan yang dinamik maka latihan ini dapat meningkatkan tekanan

uskuler dan menyebabkan peningkatan aliran darah, sehingga latihan ini tidak cepat

imbulkan kelelahan

Salah satu sarana yang digunakan untuk latihan olahraga dapat dilakukan dengan

latihan beban (weight training). Menurut Suharjana (2007: 87) latihan beban

ght training) adalah latihan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan beban
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l
i rcbagai alat untuk menambah kekuatan fungsi otot guna memperbaiki kondisi hsik atlet,

, mencegah terjadinya cedera atau unnrk tujuan kesehatan. Latihan beban dapat dilakukan dengan

i menggunakan beban dari berat badan sendiri (beban dalam) atau menggUnakan beban luar yaitu

. beban bebas (free weight) seperti dumbell, barbell, atau mesin beban (gym machine)' Bentuk

latihan yang menggunakan beban dalam yang paling banyak digunakan seperti chin-up' push-up'

isit-up,ataupunback-up,sedangkanmenggunakanbebanluarsangatlahbanyakdanbervariasi

rcsuai dengan tujun latihan serta perkenaan ototnya. Menurut Sadoso Sumosardjuno (1992)

latihan beban adalah suatu cara pemeliharaan kondisi badan dengan jalan gerakan yang berulang-

ulang, misalnya mengerutkan bisep, mengangkat bahu dengan beban yang submaksimal' dan

lainJain. sedangkan menurut Djoko (2009) latihan beban (weight training) disebut juga

rcsistance training adalah salah satu jenis latihan olalraga yang menggunakan beban sebagai

prana untuk memberikan rangsang gerak pada tubuh' Pada mulanya latihan beban

dikembangkan untuk melatih otot terutama rurtuk meningatkan kekuatan dan daya tahan serta

l hipertrofi otot. Dalam perkembanganya weight training dapat dirancang untuk meningka&an

; doyu t t* pam jantung dan memperbaiki komposisi tubuh' Beban yang dipergunakan dapat

. berupa bobot badan sendiri, dambel, barbel ataupun mesin beban (gym machine). Cara

, pnggunaan peralatan latihan beban terdiri atas dua macam yaitu dengan mesin (gym) dan beban

I b"o* 1u"" weight). Masing-masing jenis peralatan beban itu memiliki kelebihan dan

kekurangamYa.

Berbagai latihan beban yang diberikan pada pelaksanaan peningkatan kondisi fisik

kekuatan otot atlet untuk tim banyangan PON di Jawa Barat. Hal ini dila]:r:kan untuk

; membuntu kemampuan dan keterampilan atlet dalam kan skillnya dalam menghasilkan

prestasi di PON XIX. Oleh karena itu weight training sangat membantu bagi atlet dalam

kekuatan ototnya. Weight training mem peningkatan kekuatan otot Pada

Itlet tim bayangan PON XIX untuk cabang olahraga

'Adapengaruhyangsignifikanweighttrainingterhadappeningkatankondisifisikdayatahan
otot atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olat[aga sepaktakraw'

Daya tahan otot adalah kemampuan otot untuk mengulangi konhaksi dalam jumlah

entu. Daya tahan otot sendiri dipengaruhi oreh sistim energi yang digunakan oleh otot
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but. Secara umum serabut otot terbagi atas serabut otot cepat dan serabut otot lambat. Kedua

but otot tersebut dikenal dengan nama slow twicht muscledan fast twicht muscle- Pada otot

slow twitch (tipe l) kerahanan terhadap kelelahan tinggi sehing-ga otot te$ebut relatif

iliki daya tahan yang lebih baik. sedang otot tipe f,ast twicth (tipe 2) memiliki ketahanan

p keletahan rendah sehingga relatif lebih lemah'

Daya tahan merupakan komponen biomotorik yang sangat dibutuhkan

aktifitasfisik. Dan salah satu komponen yang terpenting dari kesegaran jasmani' Daya

diartikansebagaiwaktubertahanyaitulamanyaseseorangmelakukansesuatuinteflsitas

a atau jauhderi keletihan.Daya tahan tubuh merupakan kemampuan fisik' yang berfungsi

membentengitubuh dari masuknya kuman' Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk

menjagadaya tahan tubuh yang kita miliki' Jika daya tahan tubuh yang kita miliki baik'

tubuhakan sehat. Sebaliknya, jika daya tahan tubuh menurun' maka kuman akan mudah

kedatam tubuh, dan tubuh akan lebih mudah terjangkit penyakit'

1' Kemampuan daya tahan dapat dikembangkan melalui berbagai macam bentuk lari dan

pakan-gerakan lain yang memiliki nilai aerobik' Biasakan pemain menyenangi latihan lari

dama40-60menitdengankecepatanyangbervariasi.Tujuanlatihaniniadalahmeningkatkan

bmampuan daya tahan aerobik dan daya tahan otot' Artiny4 pemain dipacu untuk berlari dan

hrgerakdalamwaknrlamadantidakmengalamikelelahanyangberarti'Selanjutnyaproses

htihaniniperluditingkatkankualitasfiekuensi,intensitas,dankecepatan,karenalatihanini

dapat mempengaruhi stamina para pemain, yang dimaksud disini yainr pemain dapat bergerak

dalam waktu yaag singkat tetapi tetap stabil'

Dengan demikian weight training memiliki pengaruh dalam meningkatkan kondisi fisik

dayatahanototpadaatlettimbayanganPoNxx.Inidapatdilihatdaripenganrhpeningkatan

pngdihasilkandaripenelitianmenunjukkanbahwaweighttrainingyangdiberikanselamaini

dapat meningkatkan kondisi fisik daya tahan pada atlet cabang olahrag sepaktakraw'

?. Ada pengaruh yang signifikan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan

atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga hokey'

Menurut Dreger (yang dikutip oleh Suharjana' 2013) latihan beban (weight training)

adalah latihan yang sistematis yang menggunakan beban sebagai alat untuk menambah kekuatan
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seperti memperbaiki kondisi fisik atlet, mencegah terjadinya cedera

r untuk tujuan kesehatan' Menurut Sadoso Sumosardjuno (1994) Iatihan beban (weight

ning) adalah suatu cara dari pemantapan dari pemantapan kondisi yang melibatkan gerakan-

ukan yang berulangulang (misalnYa biceps curl, mengangkat bahu) dengan beban Yang

imal. Beban Yang submalisimal itu sangat individual, yaitu sejumlah beban yang dapat

ngkat dengan daerah gerak Yang Penuh, dengan 3-4 ulangan berturut-turut' I-atihan beban

rangsangan motorik (gerak) yang dapat diatur dan dikontrol oleh pelatih maupun

wan untuk memperbaiki kualitas fungsional berbagai peralatan tubuh, dan biasanYa

rhubungan dengan komponen-komponen latihan' yaitu tensitas, volume, recovery danln

rval (Sukadiyanto, 201 1) 2' Metode Latihan Beban t atihan beban dapat dilakukan dengan

sistem atau metode. Sistem latihan beban tersebut antara lain: a. Set Sistem Set sistem

suatu model latihan dengan memberikan pembebanan Pada sekelomPok otot"

et s€cara benrutan yang ttiselingi dengan isirahat (Djoko Pekik I' 2006)' b' Super Set
S

enurut Djoko Pekik Irianto (2006) sistem super set adalah suatu bentuk latihan dengan cara

latih otot Yang berlawanan secaraberurutan.Contohnyalatihandadadilarrjutkandengan

tihan punggung, latihan paha depan dilanju

berurutan. c. ComPound Set ComPo set merupakan latihan yang diterapkan untuk

sekelompok otot secara berurutan dengan bentuk latihan yang berbeda' Misalnya melatih

)(ot biceps pada set I menggunakan mesin' kemudian set 2 menggunakan dumbet (Suharjana

20I3) d. Sistem Banyak Set (Set Block) Menuru t Suharjana (2013) sistem banyak set atau set

hlock adalah sistem latihan beban yang pada dasarnya akan mengkombinasikan set dan repetisl

yang berbeda. Jumlah set bisa menggunakan 3-6 set dengan repetisi 6-12 kati perset' e' Circuit

l'raining Menurut Suharjana (2013) circuit training merupakan suatu metode latihan dengan

banyak variasi dan melakukan jenis latihan yang 10 berbeda secara bergantian' dilakukan

rebanYak dua sampai tiga set yang bertujuan untuk mengembangkan kebugaran kardio*esPirasi'

I Sistem Piramid Menurut Suharjana (2013) sistem Piramid menunjukan bahwa latihan dimulai

dari repetisi ringan ke berat dan beban semakin bertambah'

Mekanisme peningkatan kekuatan otot dengan Iatihan beban Adaptasi merupakan

karaloeristik utama pada otot skeletal' Sebagai respon dari latihan' perubahan akut dapat terjadi

pada sistem, organ atau sel' Sebagai contoh peningkatan denlut nadi terjadi ketika melompat

dari kursi atau saat melalorkan jogging' Adaptasi selular secara umum dapat meningkatkan atau

I

t

guna mencaPai tujuan

dengan latihan paha betakang' yang dilakukan
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u-runkan kemampuan rata-rala sintesis pada komponen selular. Sel otot dapat mengalami

ntesis dan degradasi. Jika rata-rata sintesis melebihi rata-rata degradasi, maka terjadi

ngkatan komponen selular. Perubahan pada sintesis protein rnemerft.&an signal selular, salah

ya adalah faktor biotogis dan fisioJogis yang melanjutkan proses komunikasi pada otot

berbeda sehingga menyebabkan perubahan selular.

Dengan demikian pengaruh weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan

atlet tim bayangan PON XIX Sulawesi Selatan pada cabang olahraga hokey, akan

skilt atlet dalam sistem permainan baik individunya maupun sebagai permainan

. Ada pengaruh yang sigrifrkan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik daya tahan

otot atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga hokey'

Peningkatan kemampuan kerja otot akibat latihan disebabkan oleh perubahan fisiologis

yang terjadi pada system neuromuscular (ada i system neuromuscular). Perubahan tersebut

antara lain oleh karena terjadin pertrofi t (Suharjana 2013:18). Peningkatan ukuran otot

menyebabkan kontraksi otot lebih kuat (power meningkat), pengulangan kontraksi lebih cepat (

meningkatkan speed), periode latihan tahan lama (meningkatkan ketahanan otot). Menurut

Baechle and Groves yang dikutip Suharjan a (2011), penambahan ukuran otot (hipertrofi)

Seringkali disebabkan bertambah besamya serat-s€rat otot yang ad4 s€rat-serat yang memang

sudah ada sejak lahir. Bertambah besarnya serat-serat otot disebabkan bertambahnya protein

altin dan miosin. Besar kecilnya kekuatan otot tergantung besarnya serabut-serabut otot inr

sendiri, dan juga tergantung pada jumlah serabut-serabut saraf yang mensuplai serabut otot.

Penampilan otot juga dipengaruhi oleh kecepatan dan kekuatan dari kontraksi otot- Hasil

penyelidikan membultikan bahwa program latihan 1-10 set dan 1-10 repetisi dapat

meningkatkan kekuatan otot skelet. Kekuatan maksimal dipengaruhi oleh penampang lintang

atau diameter otot terutama diameter 66 filament myosin, kemampuan rekruitmen serabut otot

cepat dan sinkronisasi otot dalam aksi gerak. I-atihan beban dapat meningkatkan protein

kontraktil sehingga terjadi peningkatan konsentrasi ATP-PC dan enzim glikolisis. Lamb yang

dikutip Suharjan a (2013:20) menyatakan bahwa latihan dapat berpengaruh terhadap hipertrofi

otot, ukuran mitochondria, meningkatkan ukuran myofibril dan sakoplasmik, meningkatkan
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konsentrasi ATP-PC dan enzim glykolisis. Pendapat yang sama dikatakan Coker yang dikutip

oleh Suharjana (2013:20), bahwa latihan dapat menyebabkan otot nrenjadi responsif terhadap

hban latihan, pembesaran s€rabut otot, peningkatan jumlah kapiler, peningkatan jumlah dan

ukuran mitochondria, dan peningkatan protein kontraktil. l. Kekuatan Otot Punggung Menurut

Syahmirza indra lesmana (2007), menyatakan adaptasi merupakan karakteristik utama pada otot

rangka sebagai respon dari latihan, perubahan akut dapat terjadi pada sistem organ. Sebagai

contoh peningkatan denyut nadi terjadi ketika melbmpat dari kursi atau saat melakukan jogging.

Adaptrsi seluler secara umum dapat meningkatkan atau menurunkan kemampuan raia-tata

dntesis pada komponen seluler. Sel otot dapat mengalami sintesis dan degradasi. Jika rata-rata

lintesis melebihi rata-rata degradasi, maka terjadi peningkatan komponen seluler. Perubahan

pada sintesis protein memerlukan signal seluler, salah satunya adalah faktor biologis dan

fisiologis yang melanjutkan proses komunikasi pada otot yang berbeda sehingga menyebabkan

perubahan seluler. Pada latihan strenghening dengan resistance exercise akan memberikan

dampak atau respon terhadap otot. Adaptasi yang dapat terjadi setelah latihan diantaranya adalah

rdaptasi neurological, adaPtasi

2007).

dan i metabolik (Syahmirza indra lesmana.,

7l

a

Dengan demikian weigth training akan memiliki dampak positif dalam mengembangkan

kondisi fisik daya tahan otot atlet. Demikian juga pada atlet hokey tim bayangan PON XI)(

Sulawesi Selatan, memberikan pengaruh besar dalam mengembangkan kemampuannnya untuk

dapat menghasilkan permainan yang lebih optimal.



I

t

t

lt

l, eda pengaruh yang signifikan weight training terhadap penin kondisi fisik daYa

tahan otot atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga bo

Ada pengaruh yang sigrriirkan weight training terhadap peningkatan kondisi hsik kekuatan

atlet Tim Bayangan PON )(IX Sulawesi Selatan cabang olahraga bulutangkis'

Ada pengaruh yang signifikan weight training terhadap peningkatan kondisi

tahan otot atlet Tim Bayangan PON XD( Sulawesi Selaran cabang olahraga bulutangkis'

Ada pengaruh yang signiirkan weight training terhadap peninglatan kondisi fisik kekuatan

atlet Tim Bayangan PON XD( Sulawesi Selatan cabang olahraga sepaktaknw'

Ada pengaruh yang signifftan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik daya

tahan otot atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga sepaktakraw'

Ada pengaruh yang signifikan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan

atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga hokey'

Ada penganrh yang signifikan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik daya

tahan otot atlet Tim Bayangan PON XD( Sulawesi Selatan cabang olahraga hokey'

l, Saran

Hasil kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan'

filka saran-saran yang diberikan adalah, sebagai berikut :

I Para ahli psikologi diharapkan agar mampu mempelaj ari konsep olahraga

perlakuan yang bersumber dari psikologi dapat diterapkan dalam allivitas olahraga'

l, Agar setiap pengurus cabang olahraga memiliki ahli psikologi olahraga' agar dapat

mengetahui lebih spesifik kendala yang dialami setiap atletnya'

I

sehingga

12

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, telah diperoleh hasil-hasil yang telah diungkapkan dari

rralisis pengaruh weigth training t€rhadap peningkatan kondisi fisik atlet, maka disimpulkan

lbagai berikut:

l, Ada pengaruh yang signifrkan weight training terhadap peningkatan kondisi fisik kekuatan

atlet Tim Bayangan PON XIX Sulawesi Selatan cabang olahraga bolabasket'

fisik daya



I

3. Masukan bagi Koni Sulawesi Selatan unhrk dapat melakukan tes psikologi s€tiap atlet secara

intensif untuk mercapai target pada PON berikutnya.

4. Sebagai pegangan untuk Koni Sulawesi Selatan untuk dijadikan bahan pembanding pada

PON berikutny4 dengan melihat hasil yang telah dicapai pada PON XDU20I6 di Jawa

Barat.

5. Diupayakan agar Koni sulawesi Selatan untuk menindak lanjuti dengan membawa ke forum

Raparprov guna didiskusikan sebagai bahan evaluasi pada persiapan PoN berikutnya.
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