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TERHADAP PENINGKATAN DAYA LEDAK OTOT LENGAN ATLET TINJU 

WAY HALIM LAMPUNG 
 

 
 

Oleh 

 
MOHAMMAD RAMADHAN 

 
 

Masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan atlet tinju Way Halim Lampung pada saat 

uji coba dari beberapa pertandingan yang mereka ikuti, maka diperoleh gambaran yang 

menunjukan bahwa sebagian besar atlet memiliki pukulan yang lemah (daya ledak / power). 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan daya ledak otot 

lengan setelah diberikan latihan pukulan menggunakan cable machine. Metode  yang 

digunakan dalam penelitian ini adalaha eksperimen dengan jumlah populasi sekaligus 

sample (sampel total) sebanyak 10 orang yang aktif berlatih di sasana Way Halim Boxing 

Club Lampung. Data diperoleh dengan melakukan two hand medicine ball put test, 

selanjutnya data di analisis  menggunakan uji T, dengan hasil menunjukan Pada taraf 

signifikan  5%, n= 10, df = 8, didapat ttabel =2,30 , thitung Sebesar 3,64.  Kriteria pengujian jika 

thitung > ttabel maka Ha  diterima dan H0 ditolak. Maka keputusan disimpulkan bahwa Ha  

diterima atau dangan kata lain latihan pukulan menggunakan cable machine berpengaruh 

terhadap hasil peningkatan daya ledak otot lengan pada atlet tinju yang meliputi pukulan jab, 

straight, hook dan uppercut . Peningkatan disebabkan  karena ada unsur kecepatan dan 

kekuatan pada latihan pukulan menggunakan cable machine.  

 

Kata Kunci: cable machine, daya ledak, otot, pukulan, tinju. 
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ABSTRACT 

 

 

THE INFLUENCE OF EXERCISE TRAINING USING CABLE MACHINE ON THE 

IMPROVEMENT OF POWER BREAST MEDICINE ATLET WIN CLIMBING WAY 

HALIM LAMPUNG 

 

 

By 

 

MOHAMMAD RAMADHAN 

 

 

The problem in this research is the ability of boxing athletes Way Halim Lampung at the 

time of trials of several matches that they follow, then obtained a picture that shows that 

most athletes have a weak punch (power explosion / power). Therefore, this study aims to 

determine the increased power of arm muscle burst after being given blow training using 

cable machine. The method used in this research is experiment with total population as well 

as sample (sample total) as many as 10 people who actively practice at sasana Way Halim 

Boxing Club Lampung. The data obtained by doing two hand medicine ball put test, then the 

data in the analysis using T test, with the results showed At 5% significant level, n = 10, df 

= 8, obtained ttable = 2.30, tcount 3.64. Criteria testing if thitung> ttabel then Ha accepted 

and H0 rejected. Then the decision concluded that Ha received or other words of punch 

exercise using the cable machine effect on the results of increased muscle strength of arm 

muscles in boxing athletes that include jab blows, straight, hook and uppercut. The increase 

is due to the element of speed and strength in the blow training using the cable machine. 

 

Keywords: boxing, cable machine, explosive power, muscle, punch. 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembinaan Olahraga yang berorentasi pada peningkatan prestasi pada saat ini

merupakan hal yang tidak bisa tawar-tawar lagi mengingat kemajuan Negara

lain  yang pembinaan prestasinya sudah begitu pesat. Prestasi tinggi dibidang

olahraga dapat membangkitkan kebanggaan nasional dan kepercayaan diri.

Kebanggaan nasional yang positif itu mempunyai arti penting bagi kehidupan

antar bangsa yang kian hari bertambah erat. Kebanggaan nasional dan rasa

percaya diri itu, lebih terasa penting bagi bangsa kita yang sedang

melaksankan pembangunan di segala bidang. Hal ini juga disebutkan dalam

TAP MPR sebagai berikut menurut Depdikbud. UUD 1945. P-4 GBHN. TAP-

TAP MPR RI 1988:3 :

“Pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan bagian peningkatan
kualitas manusia yang diarahkan pada peningkatan kesehatan
jasmani,mental dan rohani masyarakat, serta ditunjukan untuk
pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi
serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan
nasional”.

Pelaksanan pendidikan jasmani dan olahraga didalam masyarakat memalui

jalur KONI. Berdasarkan Kepres Nomor 57 tahun 1967 KONI adalah

merupakan satu-satunya badan tertinggi nasional dibidang olahraga yang

membantu pemerintah menetapkan kebijaksanaan olahraga nasional dan yang
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mendampingi pemerintah dalam mengelolah keolahragaan diseluruh tanah air.

“KONI membawahi top-top organisasi semua cabang olahraga dan badan-

badan keolahragaan dalam lingkungan fungsional”. (Dirjend olahraga dan

pemuda, 1972:162, 1989:4). Dalam hal ini Persatuan Tinju Amatir Nasional

Indonesia (PB Pertina).

Tinju adalah olahraga yang menjadi dasar dari berbagai macam bela diri,

contohnya, tarung derajat, muaythai, wushu, karate, taekwondo, dan menjadi

dasar juga pada olahraga baru yaitu tarung bebas (UFC, OFC, MMA ONE

PRIDE). Banyak yang menjadi juara pada olahraga tarung bebas merupakan

atlet tinju atau mantan seorang petinju. Tinju di Indonesia saat merupakan

cabang olahraga  yang berkembang sejak seusai perang dunia ke-II, sekitar

tahun 1940 tinju mulai berkembang sejalan dengan minat para pemuda

pribumi hingga saat ini ”. Olahraga tinju memiliki teknik dasar pukulan yang

mudah dipelajari di setiap cabang olahraga bela diri. Empat teknik dasar

pukulan tinju adalah jab, straight, hook dan uppercut.

Tinju memiliki gaya dan teknik serta taktik,gaya masing-masing petinju

berbeda atau memiliki teknik serta taktik masing-masing, dimana kedua pihak

mencoba menguasai gerakan lawan melalui gerak teknis dan siasat di sertai

kemampuan taktik dan fisik seperti kekuatan, kelincahan, keseimbangan,

kelentukan, power, dan kecerdasan dalam bertinju.

Perlu ada peningkatan teknik dan taktik dalam bertinju. Untuk meningkatkan

kemampuan teknik dan taktik berolahraga tinju dapat dilakukan dengan cara

latihan. Latihan yang dilakukan berulang-ulang akan dapat mengakibatkan
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berkembangnya keterampilan tinju yang lebih baik. Latihan tersebut banyak

sekali menggunakan otot, yang paling mendominasi adalah otot lengan.

Berdasarkan hasil pengamatan kemampuan petinju di Sasana Way Halim

Boxing Club Lampung. Sementara ini dalam kegiatan olahraga pelatih kurang

memperhatikan kemampuan daya ledak otot pada lengan secara optimal

sehingga pada saat melakukan kegiatan olahraga tinju atlet sangat kurang

sekali untuk mencapai hasil yang maksimal di setiap pukulan. Karena pukulan

merupakan untuk meraih poin maupun untuk menjadi pukulan KO dalam

bertinju Hal ini kiranya perlu mendapat perhatian dan perlu dicarikan jalan

keluarnya. Untuk meningkatkan kemampuan daya ledak otot lengan dapat

digunakan bermacam-macam latihan fisik. Untuk meningkatkan kemampuan

pukulan dalam bertinju. Maka perlu latihan daya ledak otot yang tidak harus

selalu berupa beban dalam seperti : pull up, push up, push up triangel dan

push up tepuk. tetapi dapat pula berupa beban berat dari luar, contohnya

Dumbbell, Barbell, weight plates ,curl bar serta cable machine. Peneliti

memelih alat yaitu cable machine Karena alat sangat cocok dan mudah

digunakan dengan menggunakan teknik pukulan, bagi seorang atlet tinju

maupun petinju baru.

Mengingat pentingnya latihan daya ledak otot lengan pada saat melakukan

latihan tinju, penulis ingin melakukan penelitian “Pengaruh Latihan Pukulant

Menggunakan Cable Machine Terhadap Peningkatan Daya Ledak Otot

Lengan Atlet Tinju Way Halim Lampung”. Maka dengan penelitian ini

dimaksudkan untuk dapat melihat pengaruh latihan menggunakan Cable
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Machine dalam meningkatkan daya ledak otot lengan atlet tinju way halim

lampung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Banyak para petinju pemula yang kemampuan pukulan nya kurang

maksimal, terutama pada daya ledak otot lengan.

2. Perlu adanya latihan beban untuk meningkatkan kemampuan daya ledak

otot lengan dalam pukulan olahraga tinju.

3. Atlet masih kurang maksimal dalam latihan daya ledak otot lengan.

C. Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2010:52) pengertian masalah adalah“penyimpangan

antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori

dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan

pelaksana.”

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan

masalah sebagai berikut :

Apakah dapat berpengaruh Latihan Pukulan Menggunakan Cable Machine

Terhadap Peningkatan Daya Ledak Otot Lengan Atlet Tinju Way Halim

Lampung?
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D. Tujuan Penelitian

Peneliti pada umumnya untuk menentukan kebenaran dan mengkaji kebenaran

suatu ilmu, oleh karena itu penelitian ini bertujuan :

Untuk Mengetahui adakah Pengaruh Latihan Pukulan Menggunakan Cable

Machine Terhadap Peningkatan Daya Ledak Otot Lengan Atlet Tinju Way

Halim Lampung.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain :

1. Bagi Pelatih

Dapat menambah pengalaman dalam proses latihan daya otot lengan untuk

atlet tinju Way Halim Lampung.

2. Bagi Club

Sebagai acuan untuk mengembangkan latihan beban serta meningkatkan

daya ledak otot lengan.

3. Bagi Program Studi

Sebagai informasi dan pengembangan ilmu bagi pihak yang ingin

melaksanakan penelitian.

F. Definisi Istilah

1. Pukulan dalam olahraga tinju, dikenal empat jenis pukulan pokok dari

olahraga tinju ini yaitu : (i) pukulan jab, (ii) pukulan straight, (iii) pukulan

hook, (iv) pukulan uppercut. Arifin (1987:16).
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2. Cable Machine adalah alat fitness ini menghubungkan gagang ke

tumpukan pemberat dengan cara menarik kabel agar bergerak melalui

katrol. Katrol yang digunakan bisa tetap dan bisa juga disesuaikan. Alat ini

pada dasarnya dapat menyentuh setiap otot dalam tubuh.

3. Daya ledak adalah produk dari kekuatan dan kecepatan. Daya ledak adalah

kemampuan otot untuk mengarahkan kekuatan maksimal dalam waktu

yang amat singkat. Harsono (1988: 24).

4. Otot adalah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang melekat

pada tulang dan menyebabkan tulang dapat bergerak. Otot juga disebut

sebagai alat gerak aktif.



II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Olahraga

Olahraga sangat penting bagi setiap manusia. Karena olahraga menjadi suatu

kebutuhan pokok. Olahraga dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar,

selain menjadikan olahraga sebagai kebutuhan pokok olahraga juga dapat

dikembangkan dalam membina dan mengembangkan potensi yang dimiliki

setiap manusia. Menurut Mutohir (1992) olahraga adalah:

Proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat
mendorong, mengembangkan dan membina potensi-potensi jasmani dan
rohani seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa
permainan, pertandingan dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia
yang memiliki Ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar
Negara atau pancasila.

Kemudian terdapat Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional Bab II Pasal 4 menetapkan bahwa :

Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan
kesehatan, kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral
dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina
persatuan dan kesatuan bangsa memperkokoh ketahanan nasional, serta
mengangkat, harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Berdasarkan dari pendapat diatas dapat disimpulkan Olahraga bisa dilakukan

secara individu, berlawanan dengan orang lain dan juga berkelompok. Tujuan

olahraga dapat membugarkan dan menyehatkan fisik serta meningkatkan

kesehatan dan dapat menanamkan nilai moral dan sportivitas.
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B. Hakikat Olahraga

Apabila kita mempelajari sejarah perkembangan olahraga, maka konsep

tentang olahraga tidak selalu sama dan sukar difahami. Namun demikian,

olahraga telah menjadi salah satu pembicaraan orang sehari-hari. Pada

umumnya orang memiliki pengertian yang berbeda tentang olahraga walaupun

mereka menganalisis bagian-bagian konsep tetapi tetap mengandung banyak

kebimbangan karena adanya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut.

Mungkin aspek yang paling mengacaukan orang adalah hubungan antara

konsep-konsep yang serupa. Kita ketahui bahwa pendidikan jasmani adalah

salah satu dari konsep-konsep yang mempunyai hubungan erat. Sekurang-

kurangnya ada dua konsep lain yang tidak dapat dihindari hubungannya

dengan olahraga, yang mempunyai sumbangan besar dalam membawa konsep

olahraga kearah focus yang lebih jelas .

Gambar 1. Konsep Olahraga, Suranto (1991:3)

Bermain (play) dan permainan (games). Sesungguhnya sukar sekali

membicarakan olahraga tanpa berfikir tentang bermain dan permainan baik

satu persatu maupun kedua-keduanya secara bersamaan. Konsep-konsep

yang akan dibahas dalam bab ini, ialah bermain sebagai hal yang paling

Olahraga

Bermain
(play)

Permainan
( games)
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umum dan mendasar. Olahraga memperoleh nilai sentralnya dari bermain.

Permainan adalah bermain yang telah mempunyai bentuk atau peraturan-

peraturan. Namun demikian, kesemuanya itu tidak sederhana seperti

nampaknya. Karna itu perlu adanya analisis tentang bermain, permainan

dan olahraga sebelum kita dapat memulai menetapkan apa hakikat

olahraga, dan bagaimana menentukan hubungan antara olahraga dengan

konsep-konsep lain yang ada itu.

Olahraga sebagai Perluasaan Bermain, Harsono (1998: 3) berpendapat

bahwa “olahraga adalah suatu perluasaan dari bermain”. Pendapatnya

tersebut dibahas dan dikemukakan secara deskriptis, singkat dan jelas

tentang hal-hal yang membedakan antara olahraga dan bermain yang

sampai saat ini kita jumpai. Menurut Harsono olahraga memperoleh nilai-

nilai sentralnya dari bermain. Ini dapat pula diinterprestasikan bahwa

sekurang-kurangnya olahraga memiliki semangat dan jiwa bermain.

Apabila olahraga dipandang sebagai perluasaan bermain, maka dapat

diletakkan keduanya pada satu garis kesinambungan (garis continuum),

dimulai dari ujung bermain menuju ke ujung olahraga. Seperti halnya pada

saat kita membandingkan bermain dengan kerja, di sini kita tidak dapat

menggolongkan berbagai macam kegiatan sebagai bermain yang murni

atau olahraga yang murni. Dalam batas-batas tertentu mereka bersifat

bermain, sedang dalam batas-batas yang lain, mereka lebih bersifat

berolahraga. Oleh karena itu harus dicatat bahwa olahraga harus dipandang

lebih menyerupai bekerja.
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1. Faktor Yang Cenderung Mengurangi Ciri-Ciri Kegembiraan

Olahraga

Salah satu faktor yang menyebabkan olahraga dianggap sebagai perluasaan

bermain, karena dalam olahraga ada beberapa hal tertentu yang

bertentangan dengan semangat murni bermain. Dalam olahraga Harsono

mengkatagorisasikan perbedaan-perbedaan ini sebagai yang tidak baik dan

salah.. Untuk mengatakan bahwa faktor-faktor ini merupakan hal yang

salah dan dapat mengurangi makna olahraga sebagai sesuatu yang kurang

mempunyai mengembangkan kemungkinan yang manusiawi. Olahraga

dapat berupa perluasaan dari bermain karena faktor  ini, tetapi dalam hal-

hal tertentu olahraga dapat sah dalam bentuknya sendiri-sendiri.

Yang dikatakan salah oleh Harsono (1998:12) adalah:

a. Membesar-besarkan pentingnya kemenangan.

b. Rasionalisasi teknik-teknik bila didorong oleh pengertian berlebih-

lebihan tentang nilai daya guna.

c. Hadirnya penonton.

Masing-masing dari penggunaan salah itu, atau faktor-faktor itu

memerlukan analisis lebih jauh. Adalah benar bahwa unsur kompetisi di

dalam olahraga akan merangsang perhatian ke arah kemenangan, sedang

sebaliknya kemenanngan dan kekalahan tidak nyata dalam bermain.

C. Pembinaan Olahraga

Pembinaan adalah usaha kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan

berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik (KONI, 1998:5).

Pada pola pembinaan ada dua aspek yang harus diperhatikan, dan yang
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pertama adalah latihan yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan

perkembangan anak. Pola Pembinaan berdasar pertumbuhan dan

perkembangan anak meliputi :

a. Latihan dari cabang olahraga dari spesialisasi harus disesuaikan

dengan pertumbuhan dan perkembangan atlet.

b. Perhatian harus difokuskan pada kelompok otot, keleturan persendian,

stabilitas dan penggiatan anggota tubuh.

c. Pengembangan kemampuan fungsional dan morfologis sampai tingkat

tertinggi yang akan diperlukan untuk membangun tingkat ketrampilan

teknik dan taktik yang tinggi secara efisien.

d. Pengembanhgan penguasaan ketrampilan adalah sebagai persyaratan

pokok yang diperlukan untuk memasuki tahap spesialisasi dan prestasi.

e. Prinsip perkembangan penguasaan teknik dan ketrampilan harus

didasarkan pada fakta bahwa semuanya ada saling ketergantungan satu

sama lain anatara semua organ dan sisitem tubuh manusia dan antara

dengan faktor psikologis.

f. Latihan khusus untuk suatu cabang olahraga yang mengarah kepada

perubahan morfologis dan fungsional.

g. Spesialisasi adalah salah satu komponen yang didasarkan pada

pengembangan keterampilan terpadu yang diterapkan dalam program

latihan bagi anak – anak ( pemula ) samapi pada tingkatan

tarunasamapai remaja.

Pola pembinaan dengan menggunkan sistem bertahap. Ketrampilan gerak

dapat mulai diperbaiki dari gerakan yang besar sampai gerakan yang sulit
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terpadu. Kecenderungan perkembangan dari yang sederhana menuju

perkembangan yang kompleks dan dari perkembangan yang kasar sampai

halus. Kegiatan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan

prestasi diperlukan tahap persiapan yaitu dengan adanya pemassalan,

pembibitan dan pemanduan bakat pemain agar dapat dihasilkan bibit-bibit

pemain yang berprestasi secara profesional.

Untuk meningkatkan pembinaan kualitas atlet sepakbola menjadi lebih

berdaya saing tinggi sehingga dapat mencapai prestasi yang diinginkan

yang dipersiapakan untuk sebuah even atau kejuaraan yang bergengsi,

perlu digunakannya system piramida yang komponen – komponennya

terdiri dari, pemassalan, pembibitan, dan peningkatan prestasi (Kamiso,

1998 :18)

Gambar 2. Piramida Pembinaan (Kamiso : 1998:18)

Apabila salah satu komponen terpenting tersebut, tidak dilaksanakan

dengan benar maka tidak akan dihasilkan atlet andalan yang berkualitas

dan berprestasi. Oleh karena itu untuk menghasilkan atlet yang berkualitas,

perlu diadakannya pemasslan olahraga, sehingga kemudian seorang pelatih

akan mengetahui serta dapat menilai mana atlet potensial dan berbakat

untuk dimasukan pada tahap pembibitan. Tahap prestasi akan berada pada
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tahap selanjutnya dimana pelatih telah memiliki program – program

latihan untuk meningkatkan prestasi, sehingga dengan berjalanya tahapan -

tahapan tersebut diharapkan dapat mampu menghasilkan atlet yang

berkulitas dan berprestasi, sedangkan tahapan berikutnya adalah tahapan

evaluasi dimana seorang pelatih mengadakan evaluasi untuk menganalisa

dan menilai kinerja atlet dan tim secara keseluruhan, sesaat setelah

pertandingan maupun pasca kejuaraan atau kompetisi berakhir, hal

tersebut sangat diperlukan guna melihat kekurangan dan kelebihan atlet

maupun tim secara lengkap dan terperinci, sehingga setelah evaluasi

dilakukan, mereka (atlet) mengerti kesalahan masing – masing, dan

diharapkan dapat diperbaiki sedini mungkin, agar tercipta prestasi

yang lebih baik dari sebelumnya untuk atlet maupun tim. Atlet dan tim

yang berprestasi dan berkualitas tinggi harus melakukan ketiga komponen

tersebut secara berkelanjutan, dengan pengawasan ketat dari pelatih.

Apabila terdapat atlet yang sudah sampai di masa puncaknya atau masa

keemasannya karena faktor usia, maka perlu diadakannya regenarasi atlet,

dimana yang muda menggantikan atlet yang telah uzur, tentunya dengan

kualitas yang harus lebih baik. Apabila kesalahan dapat diminimalisir dan

ditekan, serta komponen – komponen tersebut dijalankan sebagai man

mestinya, maka akan didapatkan atlet yang berkualitas dan berprestasi.

D. Ciri Khas Olahraga dan Ciri Khas Hakiki Olahraga

1. Ciri Khas Olahraga

Ciri-ciri yang terdapat dalam olahraga menurut Lutan (2001 : 13-15)

menjelaskan tentang ciri khas yaitu :
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a) Olahraga ditekankan pada kegiatan jasmani yang berwujud

keterampilan gerak, daya tahan, kekuatan, kecepatan.

b) Olahraga sebagai realitas, olahraga dilakukan dalam suasana yang

tidak sebenarnya, tetapi keterlibatan seseorang dalam melakukan

olahraga merupakan sesuatu yang nyata.

c) Prinsip prestasi dalam olahraga, mengenai tanda-tanda prinsip prestasi

dalam olahraga adalah:

 Peragaan kemampuan jasmani ditunjukan secara maksimal.

 Kegiatan olahraga dilakukan secara sukarela.

 Tidak bertujuan untuk menghancurkan lawan.

 Aspek sosial olahraga, dalam melakukan olahraga akan

memungkinkan terjadi interaksi sosial yang akan menbentuk

kelompok sosial.

Dari penjelasan mengenai ciri-ciri olahraga maka penulis berasumsi bahwa

olahraga merupakan kegiatan fisik yang lebih dominan, kegiatan yang

nyata, terdapat prinsip prestasi, dan terdapat aspek sosial.

2. Ciri Khas Hakiki Olahraga

Ciri-ciri hakiki olahraga menurut Lutan (2001: 7 ) menjelaskan bahwa

“ciri-ciri hakiki olahraga adalah: (1) aktivitas fisik, (2) permainan, (3)

pertandingan.
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E. Kualitas Prestasi dan Keterampilan Dengan Untuk Teknik, Fisik, Taktik
Dan Mental

Pembinaan Prestasi adalah mengorganisasikan atau cara mencapai suatu

tujuan, teori atau spekulasi terhadap suatu prestasi. Menurut Lutan, 2001:32

“Prestasi terbaik hanya akan dapat dicapai bila pembinaan dapat dilaksanakan

dan tertuju pada aspek-aspek melatih seutuhnya mencakup kepribadian atlet,

kondisi fisik, keterampilan taktik, keterampilan teknik dan kemampuan

mental”.

Menurut Harsono (1998:24) Tujuan utama latihan adalah untuk meningkatkan

ketrampilan dan prestasi semaksimal mungkin. Untuk mencapai keberhasilan

ada empat aspek utama yang harus dilatih secara seksama yaitu :

1. Latihan fisik adalah latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi

fisik, yaitu faktor yang amat penting bagi setiap atlet. Tanpa kondisi fisik

yang baik tidak akan dapat mengikuti latihan, apalagi pertandingan dengan

sempurna.

2. Latihan teknik bertujuan untuk mempermahir penguasaan ketrampilan gerak

dalam suatu cabang olahraga, seperti misalnya teknik menendang,

melempar, menangkap, menggiring bola, mengumpan dalam bolavoli,

smash, menarik busur, teknik start, lari dan sebagainya. Penguasaan

ketrampilan dari teknik dasar amatlah penting.

3. Latihan taktik bertujuan untukmengembangkan dan menumbuhkan

kemampuan daya tafsir pada atlet ketika melaksanakan kegiatan olahraga

yang bersangkutan. Yang dilatih ialah pola-pola permainan, strategi dan
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taktik pertahanan dan penyerangan. Latihan taktik akan bisa berjalan mulus

apabila teknik dasar sudah dikuasai dengan baik dan atlet mempunyai

kecerdasan yang baik pula.

4. Latihan mental sama penting dengan ketiga tersebut di atas. Sebab betapa

sempurna pun perkembangan fisik, teknik dan taktik atlet apabila mentalnya

tidak turut berkembang, prestasi tinggi tidak mungkin akan dapat dicapai.

Latihan mental adalah latihan yang lebih banyak menekankan pada

perkembangan kedewasaan (maturitas) serta emosional atlet, seperti

semangat bertanding, sikap pantang menyerah, keseimbangan emosi

terutama bila dalam situasi stress, fair play, percaya diri, kejujuran,

kerjasama, serta sifat-sifat positif lainnya.

Keempat aspek tersebut diatas harus diajarkan secara serempak dan tidak

satupun boleh diabaikan. Keempat aspek tersebut juga harus dilatih dengan

metode yang benar agar setiap aspek dapat berkembang semaksimal mungkin

sehingga memungkinkan tercapainya peningkatan prestasi yang diinginkan.

F. Keterampilan Gerak

Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang melakukan gerakan secara

efisien dan efektif. Keterampilan gerak yang baik diperoleh melalui proses

belajar dengan melakukan gerakan berulang-ulang yang disertai dengan

kesadaran fikir akan benar atau tidaknya gerakan yang dilakukan. Gerak adalah

belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular yang diekspresikan

dalam gerakan tubuh.

Menurut dalam Lutan (1988:102) “belajar motorik adalah seperangkat proses

yang bertalian dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan kearah
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perubahan permanen dalam perilaku gerak”. Yang dipelajari dalam belajar

gerak adalah pola-pola gerak mempelajari gerakan olahraga, seorang siswa

berusaha untuk mengerti gerakan yang dipelajari kemudian apa yang

dimengerti itu dikomandokan pada otot-otot tubuh untuk mewujudkan dalam

gerakan tubuh secara keseluruhan atau hanya sebagian sesuai dengan pola

gerakan yang dipelajari.

Proses belajar gerak ada 3 tahap yang harus dilalui oleh siswa untuk mencapai

tingkat keterampilan yang sempurna (otomatis). Tiga tahapan belajar gerak ini

harus dilakukan secara berurutan, karena tahap sebelumnya adalah prasyarat

untuk tahap berikutnya. Apabila ketiga tahapan belajar gerak ini tidak

dilakukan maka tidak akan mencapai suatu keberhasilan dari tujuan yang ingin

dicapai. Lutan (1988:305) mengemukakan bahwa belajar keterampilan gerak

berlangsung melalui beberapa tahap yakni:

a. Tahap Kognitif

Pada tahap ini seseorang yang baru mulai mempelajari keterampilan

motorik membutuhkan informasi bagaimana cara melaksanakan tugas gerak

yang bersangkutan.  Karena itu, pelaksanaan tugas gerak itu diawali dengan

penerimaan informasi dan pembentukan pengertian, termasuk bagaimana

penerapan informasi atau pengetahuan yang diperoleh. Pada tahap ini

gerakan seseorang masih nampak kaku, kurang terkoordinasi, kurang

efisien, bahkan hasilnya tidak konsisten.



18

b. Tahap Asosiatif

Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa

melaksanakan tugas gerak, dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan

keterampilan yang dilakukan. Akan nampak penampilan yang terkoordinasi

dengan perkembangan yang terjadi secara bertahap, dan lambat laun

semakin konsisten.

c. Tahap Otomatis

Pada tahap ini, keterampilan motorik yang dilakukannya dikerjakan secara

otomatis. Pelaksanaan tugas gerak yang bersangkutan tak seberapa

terganggu oleh kegiatan lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, belajar

gerak (motorik) merupakan suatu perubahan perilaku motorik berupa

keterampilan sebagai hasil dari latihan dan pengalaman yang mengantarkan

ke arah perubahan permanen dalam prilaku terampil.

G. Olahraga Tinju

Tinju adalah olahraga yang menjadi dasar dari berbagai macam bela diri,

contohnya, tarung derajat, muaythai, wushu, karate, taekwondo, dan menjadi

dasar juga pada olahraga baru yaitu tarung bebas (UFC, OFC, MMA ONE

PRIDE). Olahraga tinju dibagi menjadi dua macam yaitu amatir dan

professional. Tinju amatir adalah pertandingan yang dilakukan di berbagai

event-event olahraga nasional maupun internasional. Sedangkan Tinju

professional adalah pertandingan dengan tingkat bayaran dalam nilai nominal

tertentu. Nilai bayaran petinju sangat bervariasi, tergantung tingkat dan
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popularitas sang petinju. karena tinju sangat mudah di pelajari oleh di

kalangan manapun, dengan teknik yang sedikit dan mudah di pelajari.

Olahraga Tinju menurut Oudshoorn (1988 : 1):

Tinju, the noble art of selfdefence, adalah salah satu olahraga tertua. Orang
Yunani dan Romawi telah melakukannya. Ketika itu oran tidak peduli
akan penggunaan tenaga semata-mata pada”anggar kepal” itu. Yang
pertama melihat kemungkinannya dijadikan sumber nafkah, lama sesudah
itu, ialah guru anggar James Frigg. Dibuatlah peraturan – peratura, di satu
pihak untuk melindungi para petinju, di lain pihak untuk membuat tinju
menjadi lebih menarik bagi penonton. Para petinju dan pelatih mulai
mengerti bahwa tinju bukan hanya tenaga semata-mata, tetapi lebih
merupakan olahraga bela diri. Petinju kasar yang disebabkan oleh tenaga
yang dimilikinya, semakin kehilangan kesempatan. Tinju yang
tenang,teknis, dan terutama bertahan dengan menampng serangan-
serangan, sangat dihargai. Dari situlah diperolehnya julukan the noble art
of selfdefence ( seni mulia untuk bela diri).

Berdasarkan kutipan di atas Olahrga tinju perlu dibuat peraturan – peraturan,
di satu pihak untuk melindungi para petinju, di lain pihak untuk membuat tinju
menjadi lebih menarik bagi penonton. Para petinju dan pelatih mulai mengerti
bahwa tinju bukan hanya tenaga semata-mata, tetapi lebih merupakan olahraga
bela diri.

H. Teknik Dasar Tinju

Ketika belajar untuk membiasakan bertinju, oleh pelatih harus dididik dari

dasar yang tetap. Pelatih harus bertolak dari teknik yang seragam, ia harus

mendapat pelajaran dan latihan pada pendidikan yang baik disertai banyak

pengalaman. Tinju adalah olahraga yang sukar diajarkan dan dibiasakan. Gaya

bertinju masing-masing petinju berbeda atau memiliki teknik masing-masing,

dimana kedua pihak mencoba menguasai gerakan lawan melalui gerak teknis

dan siasat di sertai kemampuan taktik dan fisik seperti kekuatan, kelincahan,
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keseimbangan, kelentukan, power, dan kecerdasan dalam bertinju. Menurut

Arifin (1987:16)

Sikap sedia atau sikap tinju (stand of boxing) adalah merupakan suatu sikap
dasar yang harus dimiliki oleh seorang petinju dalam penampilan nya diatas
ring. Sikap dasar tinju ini di bagi dalam lima bagian yaitu : (a) kepalan, (b)
sikap tinju, (c) foot work, (d) pukulan dan elakan, (e) koordinasi foot work dan
pukulan.

a) Kepalan

Untuk membuat suatu kepalan, dimulai dengan melipat jari-jari tangan

sehingga ujungnya menyentuh basis dari pada jari tangan, kemudian

dilanjutkan dengan melipatkan kedalam, sehingga menekan dengan

kencang telapak tangan, kemudian kepalan yang berbentuk itu agak

ditekukkan kebawah dari pada garis engsel pergelagan tangan, sehingga

yang menghadap kedepan adalah keempat buku buku jari dan inilah yang

akan memukul budang sasaran.

Gambar 4. Kepalan Tangan (Arifin 1987:6)
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b) Sikap Tinju

Sikap tinju atau boleh dikatakan juga sebagai sikap sedia adalah

merupakan suatu sikap bertinju, Untuk membentuk sikap tinju berdirilah

dengan jarak selebar bahu dimana kedua tumit bertemu dan melangkah

kedepan dengan kaki kiri (kaki kanan bagi petinju kidal). Dengan jarak

lebih kurang 15 inci ( jarak antara telapak kaki yang satu dengan yang

lainnya) dan keadaan pada posisi ini merupakan garis tegak lurus antara

posisi foot work dan agak dicondongkan kebelakang atau kedepan.

Sedangkan kaki kanan dengan tumit terangkat, terletak pada jarak yang

cukup kokoh di belakang kaki kiri yang terbuka.

Setelah posisi kaki dan badan baik dan stabil, kemudian ditingkatkan

dengan memuat posisi menjaga pokok, dimna tangan kanan dilipatkan

disiku dan di angkat kesisi dagu, sedangkan tangan kiriterangkat

sedemikian rupa sejajar dengan bahu yang berfungsi untuk melindungi sisi

tubuh lainnya ketika / saat siap untuk memulai serangan ataupun saat

mendapat serangan lawan.

Gambar 5. Sikap Tinju (Arifin, 1987:8)
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c) Foot Work

Foot work ( gerakan kaki ) adalah merupakan gerakan yang mendasar pada

setiap cabang olahraga. Dengan foot work yang baik seorang petinju akan

mudah untuk meniti jenjang karirnya sebagai petinju yang berprestasi.

Foot yang baik ( kuat dan stabil ) akan menunjang penguasaan suatu teknk

bertinju yang mempunyai kecepatan, ketepatan dan kekuatan yang prima.

Didalam olahraga tinju ada empat kemungkinan bergerak dalam gerakan

kaki atau foot work, yaitu :

1. Gerakan kedepan ( front step ).

2. Gerakan kebelakang ( back step ).

3. Gerakan kesamping ( side step ).

4. Gerakan melngkar ( round step ).

d) Pukulan dan Elakan.

a. Pukulan.

Dalam Olahraga olahraga tinju, dikenal empat jenis pukulan pokok

dari olahraga tinju ini yaitu : (i) pukulan jab, (ii) pukulan straight, (iii)

pukulan hook, (iv) pukulan uppercut.

 Pukulan Jab

Pukulan jab disebut juga dengan pukulan awal yang dilontarkan

dengan kecepatan penuh dari lengan yang diluruskan. Disini tenaga

yang digunakan adalah tenaga engsel tangan dan poros bahu serta

pergelangan tangan, yang disentakan / dikedutkan bersamaan

dengan berat badan.



23

Gambar 6. Pukulan Jab (Arifin, 1987:18)

 Pukulan Straight

Pukulan Straight adalah pukulan lurus kedepan dari arah posisi

kaki depan yang berlawanan, kebalikan dari pukulan jab yang

berasal dari kaki depan yang searah. Kekuatan yang digunakan

disini berasal dari perputaran pinggul dan gerakan poros bahu,

dengan sedikit meluruskan kaki belakangdan memindahkan

posisi pinggul dan pusat berat dan sedikit kedepan (berat badan

sedikit berpindah pada kaki depan) dengan demikian akan dapat

dihasilkan sesuatu pukulan straight yang kuat dan terarah.
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Gambar 7. Pukulan Straight (Arifin, 1987:19)

 Pukulan Hook

Pukulan Hook adalah jenis pukulan yang melingkar. Kekuatan

pukulan bergerak dari pinggul yang mengikuti gerakan-gerakan

tangan dan bahu dengan setengah lingkaran. Putar kuat-kuat

pinggul dan bahu, pindahkan berat badan kekaki kanan sewaktu

badan berputar kearah kanan, kemudian siku agak diangkat

memungkinkan paha berputar dengan wajar.

Gambar 8. Pukulan Hook (Arifin. 1987:20)
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 Pukulan Upper Cut

Pukulan upper cut adalah pukulan yang bergerak dari bawah

menuju keatas dangan sasaran bagian perut, dada, dan dagu

bagian garis lurus.

Pukulan upper cut ini mempunyai kekuatan yang berasal dari

pinggul yang membentuk stengah lingkaran, dengan telapak

tangan menghadap kedalam.

Gambar 9. Pukulan Upper Cut (Arifin, 1987:22)

b. Elakan

Dalam olahraga tinju sesuatu pertahanan yang terbaik adalah

pertahanan melalui pukulan, sebab bagaimanapun baiknya teknik

pukulan ataupun teknik pertahanan seseorang apabila dihujani terus

menerus dengan pukulan, maka teknik pukulan dan pertahanan

tersebut akan kacau dan bobol.
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e) Koordinasi antara foot work dan pukulan

Gerakan tangan ketika melontarkan pukulan harus seirama dengan gerakan

foot work, sebab gerakan yang dilakukan oleh petinju adalah merupakan

sesuatu gerakan yang mempunyai irama dan ritym tersendiri. Jadi gerakan

foot work dan cara memukul harus benar-benar seirama dan mempunyai

rhitym yang sama. Dan kunci dari sesuatu pukulan yang efektif adalah

dimana ketika pukulan bergerak menuju sasaran dan pada saat yang sama

berat badan dipindahkan pada kedua pasang kaki atau pada salah satu

center of gravity dari bagian tubuh serta memanfaatkan tenaga yang ada

pada sisi pinggul dengan irama dan rhtym yang tepat.

Kemudian pendapat lain menurut Oudshoorn (1988:49) menyatakan

Pukulan Straight kiri adalah pukulan menggunakan tangan kiri dengan
lengan bawah terputar, dengan punggung tangan keatas,
Pukulan Straight kanan adalah pukulan menggunakan tangan kanan
dengan lengan bawah terputar dengan punggung tangan keatas tangan
dikepal mengarah lurus kedepan dan sedikit diputar kedalam. Hook adalah
pukulan menggunakan tangan kanan atau kiri dengan lengan bawah
menyamping dan punggung tangan ikut menyamping, tangan dikepal
mengarah kedalam. Lalu. Uppercut adalah menggunakan tangan kanan
atau kiri dengan lengan bawah mengarah keatas, punggung tangan
mengarah keatas juga, tangan dikepal lalu didorong keatas.

Berdasarkan kutipan di atas teknik dasar tinju sangat diperlukan agar

petinju dapat melakukan pukulan yang benar, dan teknik pukulan pun bisa

dikembangkan atau dapat di latih agar kemampuan pukulan nya

meningkat. Yaitu produk dari kecepatan dan kekuatan yang menghasilkan

daya ledak. Maka perlu di latihnya daya ledak, agar meningkatnya

kemampuan pukulan di cabang olahraga tinju.
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I. Daya Ledak

Cabang olahraga tinju ini sangat membutuhkan daya ledak agar kemampuan

pukulan meningkat, Menurut Harsono (1988: 24) “daya ledak adalah produk

dari kekuatan dan kecepatan. Daya ledak adalah kemampuan otot untuk

mengarahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang amat singkat”.

Daya ledak  menurut Bucher (2004:348):

Muscular power is the ability to release maximum force in the shortest
period of time”. Maksud dari kalimat tersebut bahwa “daya ledak otot
adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal
yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya”.

Daya ledak dari otot tergantung dalam dua faktor yang saling berkaitan, yaitu

antara kekuatan otot berkontraksi dengan kecepatan. Menurut Johnson dan

Nelson dalam Surisman (2013:100-101) ada dua macam konsep pengukuran

power, yaitu :

a) Athletic Power Measurement

b) Work Power Measurement

Kedua konsep ini dibedakan satu sama lain, berdasarkan pengertian yang

fundamental, yaitu : dalam pengukuran athletic power, faktor force dan

velocity tak terukur,hanya hasil yang dinyatakan dalam jarak (cm, inci, kaki)

yang tercatat. Tes ini misalnya : broad jump, sargent jum, dan lempar bola

medicine. Sedangkan pengukuran work power dilakukan berdasarkan pada

perhitungan dari kerja (daya x jarak) atau power (kerja/waktu) : tes ini

misalnya: vertical power jump, power level, dan vertical arm pull”.
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Cara mengukur daya ledak otot lengan dapat berupa “Hand Medicine Ball

Put”, yaitu untuk mengukur daya ledak lengan dan gelang bahu. Tes ini

dipakai untuk pria dan wanita usia 12 tahun hingga tingkat mahasiswa, dengan

reliabilitas 0,81 untuk wanita dan 0,84 untuk pria kelompok mahasiswa.

Validitas 0,77 yang diperoleh atas dasar korelasi antara jarak lemparan dengan

skor power yang dihitung rumus power.

Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa daya ledak (power) sama dengan

kekuatan (force) dikali kecepatan (velocity).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa daya ledak otot lengan

merupakan bagian penting yang mendapat prioritas utama dalam setiap latihan

tinju. Kondisi otot yang baik akan mempengaruhi tingkat daya ledak otot-

otot.

J. Faktor yang Mempengaruhi Daya Ledak

Daya ledak dipengaruhi oleh beberapa faktor,factor ini yang sangat

mempengaruhi daya ledak, Menurut Suharno (1985: 36):

“faktor-faktor yang mempengaruhi daya ledak otot atau power adalah:

1. banyak sedikitnya macam fibril otot putih,

2. kekuatan dan kecepatan otot,

3. koordinasi gerak yang harmonis,

4. tergantung banyak sedikitnya zat kimia dalam otot, dan

5. pelaksanaan teknik yang betul”.

Berdasarkan pendapat di atas menyebutkan dua unsur penting dalam daya

ledak atau power yaitu:
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a. kekuatan otot dan

b. kecepatan dalam mengerahkan tenaga maksimal untuk mengatasi tahanan.

Seperti yang diungkapkan Harsono (1988: 47) bahwa dalam power atau daya

ledak selain unsur kekuatan terdapat unsur kecepatan. Dengan demikian, jelas

daya ledak merupakan satu komponen kondisi fisik yang dapat menentukan

hasil prestasi seseorang dalam ketrampilan gerak. Sedangkan besar kecilnya

daya ledak dipengaruhi oleh otot melekat dan membungkus tungkai tersebut.

Tungkai adalah bagian bawah, tubuh manusia yang berfungsi untuk

menggerakkan tubuh, seperti berjalan, berlari, dan melompat. Terjadinya

gerakan pada tungkai tersebut disebabkan adanya otot-otot dan tulang, otot

sebagai alat gerak aktif dan tulang alat gerak pasif.

K. Otot

1. Pengertian Otot

Otot adalah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang melekat

pada tulang dan menyebabkan tulang dapat bergerak. Otot juga disebut

sebagai alat gerak aktif.

2. Macam-macam Otot

Tinju adalah olahraga yang banyak menggunakan otot bagian atas pada

tubuh manusia.  Macam-macam otot yang digunakan di dalam olahraga

tinju sebagai berikut :

a. Otot Lengan

Otot lengan ini merupakan salah satu bagian otot yang fungsi nya

sangat penting bagi olahraga tinju, menurut Hermawan (2013:37):

“otot merupakan suatu organ/ alat yang sangat penting sekali

memungkinkan tubuh dapat bergerak dalam menjalankan sistem otot

ini tidak bisa dilepaskan dengan kerja saraf”.
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Otot termasuk alat kerja aktif dan lengan adalah anggota badan dari

pergelangan tangan sampai bahu, sedangkan menurut pearce (1999 :

111) mengartikan otot lengan sebagai “otot keseluruhan tangan dari

pangkal lengan atas sampai ujung tangan”. Sistem kerja otot tidak

terlepas dari kerja saraf. Otot lengan terdiri atas otot lengan atas dan

otot lengan bawah. Menurut Syarifudin (2006: 96-100) :

Otot lengan atas terdiri dari otot- otot fleksor yaitu Muskulus Bisep
braki, Muskulus Brakialis, Muskulus Korakobrakialis dan otot
ekstensor yaitu Muskulus Trisep braki. Sedangkan otot lengan
bawah terdiri dari otot ekstensor karpiradialis longus, ekstensor
karpiradialis brevis, ekstensor karpi ulnaris, supinator, pronator
teres, fleksor digitorum profundus, ekstensor digitorum.

Gambar 10. Otot Lengan (Syarifuddin, 2006)

b. Otot Dada

Otot dada juga salah satu yang mempengaruhi olahraga tinju, Otot

bagian dada terdiri atas :

1. Otot dada besar (muskulus pektoralis mayor). Pangkalnya terdapat

diujung tengah selangka, tulang dada dan rawan iga. Fungsinya

dapat memutar lengan kedalam dan menengahkan lengan., menarik

lengan melalui dada, merapatkan lengan kedalam.
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2. Otot dada kecil (muskulus pektoralis minor).terdapat dibawah otot

dada besar, berpangkal di iga III, IV dan V menuju ke prosesus

korakoid. Fungsinya menaikkan tulang belikat dan menekan bahu.

3. Otot bawah selangka (muskulus sublavikula). Terdapat diantar

tulang selangka dan ujung iga I, bagian dada atas sebelah bawah os

klavikula. Fungsinya menentapkan tulang selangka disendi sebelah

tulang dada dan menekan sendi bahu ke bawah dan kedepan.

4. Otot gergaji depan (muskulus seratus anterior). Berpangkal di iga I

sampai IX dan menuju ke sisi tengah tulang belikat, tetapi yang

terbanyak menuju ke bawah.

5. Otot dada sejati yaitu otot-otot sela iga luar dan otot sels-sela iga

dalam. Fungsinya mengangkat dan menurunkan iga waktu

bernapas. Otot dada bagian dalam disebut juga otot dada sejati,

yaitu dada yang membantu pernapasan terdiri dari :

6. Muskulus interkostalis eksternal dan internal terdapat diantara

tulang-tulang iga. Fungsinya mengangkat dan menurunkan tulang

iga ke atas dan ke bawah pada waktu bernapas.

Muskulus diafragmatikus, merupakan alat istimewa yang ditengahnya

mempunyai aponeurosis yang disebut sentrum tendineum. Bentuknya

melengkung ke atas mengahadap ke rongga toraks, mempunyai lobang

tempat lalu aorta vena kava dan esofagus. Fungsinya menjadi batas

antara rongga dada dan rongga perut. Kontraksi dan relaksasinya

memperkecil serta memperbesar rongga dada waktu bernapas.
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c. Otot Bahu

Otot bahu juga merupakan salah satu otot yang mempengaruhi

olahraga tinju, Otot bagian bahu terdiri atas :

1. Muskulus Deltoid (otot segitiga), otot ini membentuk lengkung

bahu dan berpangkal di bagian sisi tulang selangka ujung bahu,

balung tulang belikat dan diafise tulang pangkal lengan. Di antara

otot ini dan taju besar tulang pangkal lengan terdapat kandung

lender, fungsinya mengangkat lengan sampai mendatar.

2. Muskulus Subskapularis (otot depan tulang belikat) otot ini mulai

dari bagian depan tulang belikat, menuju taju kecil tulang pangkal

lengan, di bawah uratnya terdapat kandung lender, fungsinya

menengahkan dan memutar tulang humerus ke dalam.

Gambar 11. Otot Bahu (Syarifuddin, 2006)

L. Pengertian Latihan

Latihan sangat di perlukan agar adanya peningkatan terhadap apa yang ingin

di latih,  menurut Harsono (1988 : 102):
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Latihan adalah proses berlatih yang sistematis yang dilakukan secara
berulang-ulang dengan kian hari jumlah beban latihannya kian bertambah.
Latihan dalam bidang olahraga adalah untuk meningkatkan penampilan
olahraga dalam melakukan aktivitas atau latihan harus sistematis.
Sistematis yang dimaksud di sini yaitu setiap aktivitas harus disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing orang, dari yang mudah ke yang
sukar, dari yang sederhana ke yang rumit.Selain itu, harus tetap diingat
bahwa ketika melaksanakan latihan kemampuan fisik, seseorang harus
memperhatikan pengulangan dari setiap aktivitas yang dilakukan.Hal
tersebut dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti
cedera otot, patah tulang, luka, dan sebagainya.

Latihan kondisi fisik (physical conditioning) memegang peranan yang sangat

penting untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani

(physical fitness).Derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan

kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari.Semakin

tinggi derajat kesegaran jasmani seseorang, kian tinggi pula kemampuan kerja

fisiknya. Dengan kata lain, hasil kerjanya kian produktif jika kebugaran

jasmaninya kian meningkat.

Selain berguna untuk meningkatkan kebugaran jasmani, latihan kondisi fisik

merupakan program pokok untuk berprestasi dalam suatu cabang

olahraga.Kurangnya daya tahan, kelentukan persendian, kekuatan otot, dan

kelincahan disebabkan program latihan kondisi fisik yang dilakukan seseorang

tidak sempurna sebelum melaksanakan kegiatan fisik yang lebih berat.Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa latihan kondisi fisik sangat penting untuk

mencapai hasil kerja yang lebih produktif.

Proses latihan kondisi fisik yang dilakukan secara cermat, berulang-ulang

dengan kian hari meningkat beban latihannya. Hal ini akan menyebabkan

siswa kian terampil, kuat dan efisien dalam gerakannya. Apabila kondisi fisik

baik, maka akan diperoleh :
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a. Peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung.

b. Peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, kecepatan dan

komponen kondisi fisik.

c. Ekonomi gerakan yang lebih baik pada waktu latihan.

d. Pemulihan yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh setelah latihan.

e. Respon yang cepat dari organisme tubuh kita apabila sewaktu-waktu

respon demikian diperlukan.

M. Prinsip-prinsip Latihan

Selain memperhatikan aspek-aspek latihan, maka perlu diperhatikan prinsip-

prinsip dasar latihan, dengan memahami prinsip dasar latihan diharapkan

kegiatan latihan menjadi lebih bermanfaat dan jelas arah tujuannya. Ada

beberapa prinsip-prinsip latihan, Harsono (1988 : 102-122) mengemukakan

sebagai berikut :

(1) Prinsip beban lebih, (2) Prinsip perkembangan menyeluruh, (3) Prinsip

spesialisasi, (4) Prinsip intensitas latihan, (5) Prinsip kualitas latihan, (6)

Variasi dalam latihan, (7) Lamanya latihan.

a) Prinsip Beban Lebih

Peningkatan beban latihan yang terus menerus diistilahkan dengan

progressif over loading, satu hal yang perlu diperhatikan dalam

menerapkan sistem latihan ini adalah jangan memberikan beban latihan

yang terlalu berat, jadi selama beban kerja dan tantangan yang diterima

masih berada dalam batas-batas kemampuan manusia untuk mengatasinya
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dan tidak terlalu menekan,inilah makna sesungguhnya dari beban lebih

atau over load.

b) Prinsip Perkembangan Menyeluruh

Pendapat dari Harsono (1988 : 109) menyatakan bahwa,

Prinsip perkembangan menyeluruh atau multilateral development
didasarkan pada fakta bahwa selalu ada interpendensi (saling
ketergantungan) antara semua organ dan sistem tubuh manusia dan
antara proses-proses faalliah dengan psikologi.

Perkembangan fisik merupakan satu syarat untuk meningkatkan

tercapainya perkembangan fisik khusus dan penguasaan keterampilan yang

sempurna dari setiap cabang olahraga.Metode latihan demikian merupakan

pedoman dan dasar menuju spesialisasi dalam satu cabang olahraga.

c) Prinsip Spesialisasi

Prinsip yang merupakan kelanjutan dari prinsip perkembangan

menyeluruh. Ketika atlet sudah cukup banyak mendapatkan pengalaman

gerak dalam proses latihan, maka selanjutnya atlet diarahkan untuk

memasuki dunia olahraga, dengan keterlibatan dalam cabang olahraga

yang lebih khusus, yaitu cabang olahraga yang diinginkannya. Spesialisasi

menurut Harsono (1988:109) ”spesialisasi berarti mencurahkan seluruh

kemampuan, baik fisik maupun psikis pada satu cabang olahraga tertentu”.

Jadi apapun olahraga yang ditekuni, tujuan serta motif atlet adalah untuk

melakukan spesialisasi pada cabang olahraga tersebut, oleh karena hanya

dengan spesialisasi atlet akan memperoleh sukses yang menonjol

prestasinya

d) Prinsip Intensitas Latihan
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Banyak pelatih yang gagal untuk memberikan latihan yang berat kepada

atletnya, sebaliknya banyak pula atlet yang enggan atau tidak berani

melakuan latihan-latihan berat yang melebihi ambang rangsangnya, hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor seperti dikemukakan oleh Karvonen,

yang dikutip oleh Harsono (2000 : 115)  bahwa Banyak atlet malas

berlatih atau melakukan latihan-latihan berat yang melebihi ambang

rangsangnya mungkin hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti :

 Rasa ketakutan bahwa latihan yang berat akan mengakibatkan kondisi-

kondisi fisiologis yang abnormal dan akan menimbulkan cidera

 Kurangnya motivasi

 Karena memang tidak tahu bagaimana prinsip-prinsip latihan yang

sebenarnya atau ada kemungkinan karena kurangnya keberanian

pelatih bertindak tegas terhadap atlet.

e) Prinsip Kualitas Latihan

Yang lebih penting daripada intensitas latihan adalah mutu atau kualitas

latihan yang diberikan oleh pelatih kepada atlet.Setiap latihan harus berisi

aturan-aturan yang bermanfaat dan lebih jelas arah serta tujuan dari

latihan.

f) Prinsip Variasi Dalam Latihan

Latihan yang dilakukan dengan benar-benar biasanya menuntut banyak

waktu dan tenaga bagi para atlet dan yang dikhawatirkan akan muncul

kebosanan para atlet untuk berlatih. Untuk mencegah kemungkinan

terjadinya kebosanan, pelatih harus lebih kreatif dan pandai mencari serta

menerapkan variasi-variasi dalam latihan.
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g) Prinsip Lama Latihan

Kekeliruan yang umum dilakukan oleh banyak pelatih adalah bahwa

mereka lebih menekankan pada lamanya latihan daripada penambahan

beban latihan , waktu latihan sebaiknya adalah singkat akan tetapi berisi

dan penuh dengan kegiatan yang bermanfaat serta menunjang peningkatan

prestasi yang diharapkan.

N. Karakteristik Latihan Pukulan Menggunakan Cable Machine

Gambar 12. Pukulan Menggunakan Cable Machine (Oudshoorn, 1988)

Prosedur melakukan latihan pukulan menggunakan cable machine :

1. Sebagai posisi awal, tempatkan pulley pada posisi tinggi atau sejajar

kepala Anda. Sesuaikan berat beban kemudian raihlah kedua handle

mesin cable crossover satu per satu.

2. Berdiri dengan posisi sikap tinju di garis lurus imajiner antara kedua

pulley sambil menarik lengan Anda secara bergantian ke depan Anda.

Posisi badan Anda tetap dalam posisi tinju. Poin satu dan dua menjadi

posisi awal Anda dalam melakukan latihan ini.

3. Tekuklah siku Anda sedikit untuk mecegah tekanan pada tendon biceps,

panjangkan lengan Anda ke depan ( bergantian kanan dan kiri), kini
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lengan Anda seperti melakukan pukulan jab straight, Tarik nafas saat

melakukan gerakan ini. Tips: Perlu diingat bahwa dalam melakukan

gerakan ini, lengan dan pinggang harus dalam posisi bergerak seidkit

memutar ke depan.

4. Kembalikan posisi lengan Anda ke posisi awal (posisi sikap tinju) , buang

nafas. Pastikan lengan Anda seperti melakukan pukulan jab straight yang

sama dengan gerakan sebelumnya. Ulangi gerakan sesuai dengan goal.

O. Penelitian Relevan

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap

penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu,

diperoleh beberapa fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan

diteliti, yaitu :

1. Ali, Khabib (2016) pada penelitian yang berjudul “Pengaruh Latihan

Pliometrik Menggunakan Tahanan Karet Terhadap Peningkatan Hasil

Tendangan Jarak Jauh Mahasiswa UKM Sepakbola Universitas

Lampung” Masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengaruh latihan pliometrik menggunakan  tahanan karet terhadap

peningkatan hasil tendangan Jarak jauh mahasiswa UKM Sepakbola

Universitas Lampung.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode eksperimen dan populasi pada penelitian ini adalah seluruh

mahasiswa UKM Sepakbola Universitas Lampung sebanyak 30

mahasiswa sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi.Teknik

analisis data menggunakan analisis Uji t. Hasil analisis data menunjukan

bahwa latihan pliometrik menggunakan tahanan karet dapat meningkatkan
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hasil tendangan jarak jauh secara signifikan 4.503 > 1.701). Berdasarkan

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa latihan pliometrik menggunakan

tahanan karet berpengaruh secara signifikan terhadap hasil tendangan jarak

jauh mahasiswa UKM Sepakbola Universitas Lampung.

2. Munanda, Ferdinan (2016) penelitian yang berjudul “Perbandingan

Pengaruh Latihanclap Push-Up Dan Latihan Triangle Push-Up

terhadapDaya Ledak Otot Lengan Siswa Putra Kelas VII SMP Negeri 20

Kota Bandar Lampung Hasil penelitian menunjukkan: (1) nilai Fhitung

11,283>Ftabel4,724, artinya ada pengaruh latihan clap push-up terhadap

daya ledak otot lengan pada siswa putra kelas VII.(2) nilai Fhitung

14,809>Ftabel4,724, artinya adapengaruh latihan clap push-up terhadap

daya ledak otot lengan pada siswa putra triangle push-up kelas VII. (3)

nilai signifikan triangle push-up 0,003 <clap push-up 0,252, artinya

latihan triangle push-up lebih baik dibandingkan latihan clap push-up

terhadap daya ledak otot lengan siswa putra kelas VII. Kesimpulan dari

penelitian adalah latihan triangle push-up lebih baik di bandingkan dengan

latihan clap push-up dan kontrolterhadap daya ledak otot lengan pada

siswa putra kelas VII SMPNegeri 20 Bandar Lampung.

3. Riyadi, Slamet (2008) dengan judul “Pengaruh Latihan Berbeban Dan

Pliometrik Terhadap Power Otot Tungkai Pada Mahasiswa Jurusan

Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan FKIP UNS Surakarta Tahun

Akademik 2006/2007”. Dari angka-angka yang dihasilkan dalam analisis

data menunjukkan bahwa perbandingan rata-rata peningkatan persentase

hasil power otot tungkai yang dihasilkan oleh latihan pliometrik lebih
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tinggi 1.355 dari pada power otot tungkai yang dihasilkan dengan latihan

berbeban.

P. Kerangka Pikir

Latihan merupakan suatu proses yang sistematik untuk meningkatkan kualitas

fisik dan bertujuan untuk meningkatkan penampilan olahraga, untuk itu

metode latihan menjadi sengat penting bagi seorang pelatih. Latihan menjadi

sangat efektif jika dilakukan dengan program yang baik. Tinju pada

prakteknya memerlukan unsur kondisi fisik yang baik. Salah satu unsurnya

adalah power atau daya ledak. Semakin besar power yang dimiliki oleh

seorang atlet akan dapat melakukan gerakan secara explosif ataupun teknik

yang lebih efektif serta efisien. Power lengan merupakan suatu komponen

yang sangat penting untuk suatu gerak dalam tinju . Dalam hal ini model

latihan power lengan dalam bentuk latihan pukulan menggunakan cable

machine merupakan latihan yang telah termodifiksi. Maka penelitian tentang

Pengaruh latihan pukulan menggunakan tahanan cable machine perlu

dilakukan.

Q. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih

sementara.Kebenaran hipotesis dikatakan lemah karena kebenarannya baru

teruji pada tingkat teori. Untuk menjadi kebenaran yang kuat, hipotesis masih

harus diuji menggunakan data yang dikumpulkan. Kebenaran yang lemah

akan meningkat menjadi thesa/thesis apabila berdasarkan hasil uji

menggunakan data yang dikumpulkan memberikan kesimpulan mendukung
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hipotesis. Sebaliknya, bila hipotesis tidak teruji melalui data-data yang

dikumpulkan maka hipotesis tidak dapat lagi diterima sebagai kebenaran.

Berdasarkan perumusan masalah, maka penulis mengajukan hipotesis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan latihan pukulan menggunakan cable

machine terhadap peningkatan daya ledak otot lengan atlet tinju Way

Halim Lampung.

Ha: Ada pengaruh yang signifikan latihan pukulan menggunakan cable

machine terhadap peningkatan daya ledak otot lengan atlet tinju Way

Halim Lampung.



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2014: 72) menyatakan, “Metode

penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan

tujuan dan kegunaan tertentu”. Metode penelitian pendidikan diartikan

sebagai sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan

tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan

tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami,

memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang olahraga.

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dimana metode eksperimen

menurut Sugiyono (2014: 72) “metode penelitian yang digunakan untuk

mencari pengaruh perlakuan (treatment) tertentu terhadap yang lain dalam

kondisi yang terkendalikan. Metode eksperimen merupakan bagian dari

metode kuantitatif”.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono, 2014 : 80 menyatakan bahwa, “Populasi adalah

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.
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Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan populasi dalam

penelitian ini adalah Atlet Tinju Way Halim Lampung yang masih aktif

mengikuti Training Center (TC) adalah berjumlah 14 Orang.

2. Teknik Sampling

Menurut Sugiyono, 2014:81 menyatakan bahwa, “Sampel adalah bagian

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu

teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu.

Adapun pertimbangan sampel tersebut adalah: (1) Aktif mengikuti

Training Center (TC) Way Halim Boxing Club Lampung, (2) Atlet Tinju

dengan tingkatan  umur 14 tahun keatas, (3) sanggup mengikuti program

latihan selama 16 kali pertemuan, (4) pernah mengikuti sparing atau

pertandingan tinju, (5) laki-laki (6) bisa melakukan pukulan dengan

benar. Berdasarkan kriteria tersebut yang memenuhi adalah berjumlah 10

orang. Pendapat dari Sugiyono (2014: 85) menyatakan purposive

sampling adalah teknik penetuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Ruang Fitnes Yayan Konveksi Nanda Bandar

Lampung

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 31 Maret 2017 s/d 5 Mei 2017,

dengan pertemuan 3 kali dalam seminggu dan alokasi waktu 1 kali

pertemuan 2 x 45 menit.
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D. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014: 38) menyatakan bahwa, “variable penelitian adalah

suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya.”. Ada dua variabel yang terlibat dalam

penelitian ini, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Kedua variabel

tersebut akan di identifikasiakn ke dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Variabel bebas (Independent Variable)

Variabel bebas (X) yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas

dalam penelitian ini adalah “latihan pukulan menggunakan cable

machine”.

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel Terikat (Y) yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi oleh

variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah “peningkatan

daya ledak otot lengan”.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Daya Ledak

Daya ledak adalah produk dari kekuatan dan kecepatan. Daya ledak

adalah kemampuan otot untuk mengarahkan kekuatan maksimal dalam

waktu yang amat singkat.
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2. Pukulan

a) Pukulan Jab

Pukulan jab disebut juga dengan pukulan awal yang dilontarkan

dengan kecepatan penuh dari lengan yang diluruskan. Disini tenaga

yang digunakan adalah tenaga engsel tangan dan poros bahu serta

pergelangan tangan, yang disentakan / dikedutkan bersamaan dengan

berat badan.

b) Pukulan Straight

Pukulan Straight adalah pukulan lurus kedepan dari arah posisi kaki

depan yang berlawanan, kebalikan dari pukulan jab yang berasal dari

kaki depan yang searah. Kekuatan yang digunakan disini berasal dari

perputaran pinggul dan gerakan poros bahu, dengan sedikit

meluruskan kaki belakangdan memindahkan posisi pinggul dan pusat

berat dan sedikit kedepan (berat badan sedikit berpindah pada kaki

depan) dengan demikian akan dapat dihasilkan sesuatu pukulan

straight yang kuat dan terarah.

c) Pukulan Hook

Pukulan Hook adalah jenis pukulan yang melingkar. Kekuatan

pukulan bergerak dari pinggul yang mengikuti gerakan-gerakan

tangan dan bahu dengan setengah lingkaran. Putar kuat-kuat pinggul

dan bahu, pindahkan berat badan kekaki kanan sewaktu badan

berputar kearah kanan, kemudian siku agak diangkat memungkinkan

paha berputar dengan wajar.
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d) Pukulan Upper Cut

Pukulan upper cut adalah pukulan yang bergerak dari bawah menuju

keatas dangan sasaran bagian perut, dada, dan dagu bagian garis lurus.

Pukulan upper cut ini mempunyai kekuatan yang berasal dari pinggul

yang membentuk stengah lingkaran, dengan telapak tangan

menghadap kedalam.

F. Rancangan Penelitian

Desain yang digunakan adalah eksperimen subjek tunggal (Arikunto, 2013:

395) yaitu dilakukan dengan memberikan perlakuan + terhadap subjek.

Sebelum diberikan perlakuan subjek diberikan suatu pengukuran tendangan

(O1), dan setelah diberi perlakuan diukur kembali keadaan tendangannya

(O2). Hasil kedua pengukuran tersebut dibandingkan untuk menguji apakah

perlakuan yang diberikan dapat menyempurnakan tendangan dollyo chagi.

Gambar 13. Rancangan Penelitian

Keterangan :

O1 : Tes Awal medicine ball put

+ : Perlakuan menggunakan latihan pukulan menggunakan cable machine

O2 : Tes Akhir medicine ball put

G. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian tentang Latihan pukulan menggunakan Cable Machine

terhadap  peningkatan daya ledak otot lengan ini dilakukan dalam 16 kali

O1 + O2
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pertemuan dengan alokasi waktu setiap pertemuan 2x45 menit. Dari 16 kali

pertemuan tersebut pada pertemuan pertama didahului pre test atau test awal,

14 pertemuan berikutnya diberikan program latihan pukulan menggunakan

Cable Machine dan pada akhir pertemuan diadakan post test.

1. Test Awal (Pre Test)

Tes awal atau pre-test yaitu tes yang pertama kali dilakukan oleh peneliti

dengan  tujuan untuk menyamakan beban latihan dari masing - masing

subyek, sehingga dapat diketahui perbedaan hasil yang dicapai setelah

diberikan treatment atau perlakuan dalam 16 kali pertemuan.Tes awal

dilaksanakan pada bulan Maret 2017. Hal ini dilakukan untuk

menyamakan cara melempar bola medicine ball saat tes awal (pre test) dan

tes akhir (post test).

2. Pemberian Perlakuan

Pemberian perlakuan (treatment) pada eksperimen ini dilaksanakan 16 kali

pertemuan, dikarenakan itu dianggap sudah cukup memberikan perubahan,

sehingga peneliti mencoba mengambil tes akhir setelah latihan yang

dilaksanakan selama 16 kali pertemuan sesuai dengan batas waktu

minimal latihan menurut (Bompa, 1994). Latihan ini dimulai pukul 16.00

WIB sampai selesai, latihan dilakukan 3 kali dalam seminggu yaitu pada

hari senin, rabu dan jumat.

Kegiatan Latihan pukulan menggunakan Cable Machine ini dilakukan

dengan tiga tahap yaitu :
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a) Pemanasan (Warming Up)

Latihan pemanasan (Warming Up) diberikan kepada atlet selama 15

menit, latihan ini sangat penting karena latihan ini dilakukan untuk

menaikkan suhu tubuh dan menghindari resiko terjadinya cidera otot

dan sendi-sendi pada atlet. Sebelum pemanasan siswa dipimpin

berdoa, kemudian diberikan pengantar mengenai Latihan pukulan

menggunakan Cable Machine yang akan dilaksanakan. Bentuk

latihan pemanasan meliputi pemanasan, inti, perenggangan, dan

penguatan.Alokasi waktu yang digunakan untuk pemanasan ini

kurang lebih 10 menit.

b) Kegiatan inti

inti dari latihan disini pelaksanaan nya adalah Latihan pukulan

menggunakan Cable Machine, Alokasi waktu yang digunakan untuk

kegiatan ini kurang lebih 90 menit.

c) Penenangan (colling down)

Tujuan dari penenangan adalah pelemasan atau mengembalikan

tubuh kekondisi sebelum latihan, sehingga ketegangan-ketegangan

otot akan berkurang secara berangsur-angsur kekeadaan semula agar

tidak keluhan sakit setelah latihan, alokasi waktu yang digunakan

untuk kegiatan ini kurang lebih 10 menit.

3. Test Akhir (Post Test)

Tes akhir yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan yang

dilakukan pada tes awal dengan tujuan untuk mengetahui hasil yang
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dicapai oleh tiap-tiap peserta tes dari masing-masing kelompok setelah

melaksanakan latihan. Tes akhir dilaksanakan pada bulan Mei 2017. Hasil

tes akhir dicatat untuk mengetahui pengaruh dari bentuk latihan tersebut

dan melihat ada peningkatan atau tidak pada hasilnya.

H. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:148) “instrumen penelitian adalah suatu alat yang

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”.

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan

melempar medicine ball (medicine ball test). Alat yang digunakan antara lain:

(1) Lapangan ,(2) Bangku, (3) medicine ball,(4) Meteran, (5) Alat tulis, (6)

Tali, (7) Selotip hitam, (8) Bubuk putih.

I. Teknik Pengambilan Data

Pelaksanaan tes menggunakan teknik pengambilan data sebagai berikut:

a. Subyek duduk di kursi dalam sikap tegak, bebatkan tali dada yang

dipegang oleh kawannya.

b. Pegang bola medicine dengan kedua tangan di depan dada ( jari-jari

terbuka seperti posisi chest pass pada bola basket), kedua siku berada di

samping badan dengan sudut lemparan kurang lebih 45 drajat

c. Subyek menolakkan bola medicine sekuat mungkin setelah diberi aba-aba

“ya”, ukur jarak yang dicapai mulai dari garis batas kaki sampai tempat

atau tanda jatuhnya bola medicine yang terdekat

d. Kesempatan 3 (tiga) kali diambil nilai yang terbaik, hasil dicatat dalam

satuan sentimeter (cm) (Johnson,B.L. and Nelson,J.K., 1986;217)  .
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J. Teknik Analisis Data

1. Uji Analisis Pengaruh

Analisis dilakukan untuk menguji pengaruh yang telah dilakukan, yaitu

untuk mengetahui variabel X berpengaruh terhadap variabel Y yang

artinya pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi sampel (dapat

digeneralisasikan) yaitu menggunakan rumus Uji t pengaruh.

n
Sb

B
t hitung 

Keterangan :B = Rata-rata selisih antara post test dan pretest
= simpangan baku selisih antara post test dan pretest√ = jumlah kelompok yang melakukan lemparan

Dengan kriteria pengujian, bila t hitung < t tabel, maka Ha ditolak, tetapi

sebaliknya bila t hitung > t tabel atau  t hitung = t tabel maka Ha

diterima. Untuk mengetahui variabel X berpengaruh terhadap variabel Y

yang artinya pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk sampel.

Table 1. Hasil Uji T

Keterangan
Medicine Ball Put

PeningkatanTest awal Test akhir
Jumlah 3759 3975 216

rata-rata 375.9 397.5 21.6

standardeviasi 47.2451 46.6815 18.78651999

Varian 2232.1 2179.17 352.9333333
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n
Sb

B
t hitung 

Thitung =
,, √

Thitung =
,, / ,

Thitung =
,,

Thitung = 3,64

Pada taraf nyata 5% dk = 8, didapat ttabel = 2,30. Berdasarkan hasil

perhitungan diperoleh thitung Sebesar 3,64.

Kriteria pengujian jika thitung > ttabel maka Ha diterima dan H0 ditolak.

Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan disimpulkan bahwa data

sampel terima Ha atau dangan kata latihan pukulan menggunakan cable

machine berpengaruh terhadap hasil peningkatan daya ledak otot lengan

pada atlet Tinju Way Halim Lampug.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh latihan pukulan menggunakan

cable machine berpengaruh terhadap hasil peningkatan daya ledak otot lengan

pada atlet Tinju Way Halim Lampug maka dapat di simpulkan bahwa :

Ada pengaruh yang signifikan latihan pukulan menggunakan cable machine

terhadap peningkatan daya ledak otot lengan atlet tinju Way Halim Lampung.

Adapun pengaruh di setiap pukulan pada setiap petinju :

a. Terdapat 6 petinju yang meningkat pada pukulan jab dan straight

b. Terdapat 2 petinju yang meningkat pada pukulan uppercut

c. Terdapat 2 petinju yang meningkat pada pukulan hook

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat

disimpulkan yaitu :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (IPTEKOR)

khususnya di Provinsi Lampung.

2. Untuk memperoleh penelitian yang komprehensif dan mendalam maka sampel

dan variabel perlu dipertimbangkan untuk ditambah.

3. Model latihan ini dapat digunakan sebagai rujukan kepada semua pihak

terutama kepada pembinaan atlet usia muda.
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