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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya siswa latihan yang pukulannya masih bisa 
di tangkis oleh lawan ketika bertanding atau sambung, hal ini membuktikan bahwa pukulan siswa 

pencak silat masih kurang maksimal baik dari kecepatan maupun kekuatan.  

Berdasarkan latar belakang terdapat rumusan masalah: Adakah hubungan kekuatan otot lengan, 

panjang lengan dan kekuatan otot perut dengan kecepatan pukulan lurus di ranting kedungwaru 
Kabupaten Tulungagung. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik analisis 

korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa pencak silat Ranting Kedungwaru Kabupaten 
Tulungagung berjumlah 30 siswa. Teknik sampel yang digunakan adalah Total sampling yang 

berjumlah 30 siswa. Instrument yang digunakan adalah kekuatan otot lengan dengan tes push up, 

panjang lengan menggunakan  Antrophometer, kekuatan otot perut dengan tes sit up dan kecepatan 

pukulan lurus dengan tes kecepatan pukulan lurus dengan waktu 1 menit.  
Hasil pengujian hipotesis menggunakan korelasi product moment menunjukkan kekuatan otot 

lengan, panjang lengan, kekuatan otot perut berpengaruh signifikan dengan kecepatan pukulan lurus. 

Dimana hasil dari kekuatan otot lengan sebesar 91,4%, panjang lengan sebesar 54,3% , kekuatan otot 
perut 89,2%. Pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa secara simultan kekuatan otot lengan, panjang 

lengan, kekuatan otot perut berpengaruh signifikan dengan kecepatan pukulan lurus dalam organisasi 

Pencak Silat Ranting Kedungwaru Kabupaten Tulungagung 2017. 

 

 

Kata kunci : kecepatan pukulan lurus, pencak silat, siswa ranting Kedungwaru. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan jasmani merupakan 

suatu proses seseorang sebagai indivi-

du maupun anggota masyarakat yang 

dilakukan secara sadar dan sistematik 

melalui berbagai kegiatan dalam rang-

ka memperoleh kemampuan dan kete-

rampilan jasmani, pertumbuhan, ke-

cerdasan, dan pembentukan watak. Sa-

saran pencapaian proses pendidikan 

melalui Penjaskesrek diarahkan deng-

an menitik beratkan dan mengoptimal-

kan pembelajaran salah satunya olah-

raga bela diri pencak silat, di samping 

beladiri karate dan judo terpilih bela-

diri pencak silat sebagai alat pencapai-

an dan tujuan-tujuan pendidikan kare-

na dengan pembelajaran pencak silat 

akan mampu memfasilitasi terbentuk-

nya pengetahuan (kognitif), dan lain-

lain, bahkan kepribadian dan emosio-

nal siswa dengan baik. 

Pencak silat merupakan warisan 

dari nenek moyang selain itu pencak 

silat juga lahir melalui sejarah yang 

cukup panjang hingga pada akhirnya 

telah menjadi sebuah produk seni dan 

budaya bangsa Indonesia yang dapat 

di banggakan di kanca seni bela diri 

dunia sebagai seni bela diri Indonesia.  

Menurut Gunawan (2007:8), 

“Pencak silat adalah beladiri tradisio-

nal Indonesia yang berakar dari 

budaya melayu dan bisa ditemukan 

hampir di seluruh wilayah Indonesia. 

Setiap daerah memiliki kekhasan ciri 

gerakannya sendiri-sendiri”. Banyak 

manfaat yang diperoleh dari beladiri 

pencak silat yang diantaranya adalah 

dapat membentuk sikap tubuh yang 

baik meliputi anatomis, fisiologis, 

kesehatan dan kemampuan jasmani. 

Kemudian faktor-faktor penentu 

pencapaian prestasi olahraga meliputi 

aspek biologis terdiri dari: potensi atau 

kemampuan dasar tubuh yang meliputi 

kekuatan, kecepatan kelincahan tena-

ga, daya tahan otot, daya kerja jantung 

dan paru-paru, kelentukan, keseim-

bangan, ketepatan dan kesehatan olah-

raga, fungsi organ tubuh yang meliputi 

daya kerja jantung, daya kerja perna-

fasan, daya kerja panca indra, struktur 

dan postur tubuh yang meliputi ukuran 

tinggi dan panjang tubuh, ukuran be-

sar, lebar dan bentuk tubuh, dan  gizi 

yang meliputi jumlah makan yang 

cukup, nilai makanan  yang memenuhi 

kebutuhan, variasi makanan M. Sajoto 

(1995:1). 

Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan oleh penulis di tempat latih-

an pencak silat Ranting Kedungwaru 

Kabupaten Tulungagung telah ditemu-

kan beberapa masalah  yaitu: Pertama, 

masih banyaknya atlet yang pukulan-



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Febri Romadon | 13.1.01.09.0309 
FKIP – Penjaskesrek 

simki.unpkediri.ac.id 
  || 4|| 

 
 

nya masih bisa di tangkis lawan ketika 

bertanding (sambung), hal ini mem-

buktikan bahwa pukulan siswa latihan 

pencak silat masih kurang maksimal 

baik dari kecepatan maupun kekuatan. 

Kedua, Upaya untuk mendapatkan 

hasil kecepatan pukulan lurus yang 

maksimal dapat terjadi apabila didu-

kung oleh kekuatan otot lengan, pan-

jang lengan dan kekuatan otot perut 

sehingga perlu penambahan porsi 

latihan. 

Pada olahraga yang mengguna-

kan otot lengan seperti pukulan lurus 

dalam pencak silat, kekuatan otot 

lengan ini sangatlah pentig karena di 

dalam teknik dasar pencak silat seperti 

pukulan lurus sangatlah di butuhkan, 

maka tidaklah mungkin seorang atlit 

akan berprestasi tanpa menggunakan 

otot  lengannya. Menurut Sukadiyanto 

(2015:62-65) bahwa terkait kekuatan 

otot, terdapat 3 jenis kontraksi otot 

diantaranya adalah kontraksi isome-

trik, istonik, dan isokinetic. 

Menurut Tim Anatomi FIK 

UNY (2003: 25) panjang lengan ada-

lah jarak dari titik acromial sampai 

titik styloid acromion pada humerus 

sampai titik styloid pada ulna. 

Menurut Muhajir (2006:60) Kecepatan 

disini adalah kemampuan dalam mela-

kukan pukulan lurus yang dilakukan 

secara cepat dan tepat.  

Secara cepat dimaksudkan mem-

berikan tenaga pada saat melakukan 

pukulan, sedangkan secara tepat di-

maksudkan pada saat melakukan 

pukulan lurus pada titik terakhir 

kepalan tangan pada posisi yang tepat 

sasaran. Menurut Mukholid (2004: 

127) pukulan dalam pencak silat me-

rupakan salah satu serangan yang 

menggunakan lengan atau tangan, se-

tiap serangan mempunyai unsur: sikap 

tangan atau lengan sebagai alat serang, 

sikap kuda-kuda dan sikap tubuh. 

Berdasarkan uraian tersebut, pe-

nulis berupaya untuk mengadakan pe-

nelitian dengan judul “Hubungan An-

tara Kekuatan  Otot Lengan, Panjang 

Lengan Dan Kekuatan Otot Perut 

Dengan Kecepatan Pukulan Lurus 

Dalam Organisasi Pencak Silat Di 

Ranting Kedungwaru Kabupaten 

Tulungagung”. 

 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan sua-

tu metode yang bersifat deskriptif ana-

lisis. Metode ini disebut deskriptif ka-

rena akan memberikan gambaran apa 

adanya tentang hubungan kekuatan 

otot lengan, panjang lengan dan keku-

atan otot perut dalam organisasi pen-
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cak silat. Dalam penelitian ini, pende-

katan yang digunakan adalah peneliti-

an kuantitatif dengan pengambilan 

data secara langsung di lapangan me-

lakukan tes, diantaranya tes kekuatan 

otot lengan, panjang lengan dan keku-

atan otot perut dengan kecepatan pu-

kulan lurus dalam organisasi pencak 

silat. 

Penelitian akan dilakukan di 

Balai Desa Ranting Kedungwaru, dan 

waktu pelaksanaan penelitian dilaku-

kan dalam jangka waktu 3 hari (11-13 

April 2018) dan berikut adalah renca-

na susunan kegiatan yang akan dilaku-

kan peneliti. 

Dalam penelitian ini populasinya 

adalah siswa Pencak Silat Ranting 

Kedungwaru Kabupaten Tulungagung 

yang berjumlah 30 siswa putra, 

dengan teknik pengambilan sampelnya 

total sampling. Menurut Sugiyono 

(2013:69) total sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sama dengan po-

pulasi. Maka sampel yang digunakan 

adalah seluruh populasi yang ada 

sebanyak 30 siswa putra. 

 
 

III. HASIL DAN KESIMPULAN  

Hasil Penelitian  

1. Hubungan Antara Kekuatan Otot 

Lengan (X1) dengan Kecepatan 

Pukulan Lurus (Y). 

Dari hasil uji keberartian diperoleh 

nilai rtabel sebesar = 0,361. Hubung-

an kekuatan otot lengan (X1) deng-

an kecepatan pukulan lurus (Y) 

diperoleh nilai rhitung sebesar = 

0,914 > rtabel = 0,361 dengan nilai 

sig. (2-taield) sebesar = 0,000 < 

0,05 (taraf signifikan 5%) maka H0 

ditolak atau Ha diterima karena 

nilai signifikansi, maka dapat di-

simpulkan bahwa koefisien korelasi 

tersebut nyata berarti dan signifi-

kan. 

2. Hubungan Antara Panjang Lengan 

(X2) dengan Kecepatan Pukulan 

Lurus (Y). 

Dari hasil uji keberartian diperoleh 

nilai rtabel sebesar = 0,361. Hubung-

an panjang lengan (X2) dengan ke-

cepatan pukulan lurus (Y) diperoleh 

nilai rhitung sebesar = 0,543 > rtabel = 

0,361 dengan nilai sig. (2-taield) 

sebesar = 0,000 < 0,05 (taraf signi-

fikan 5%) maka H0 ditolak atau Ha 

diterima. 

3. Hubungan Antara Kekuatan Otot 

Perut (X3) dengan Kecepatan Pu-

kulan Lurus (Y).  

Dari hasil uji keberartian diperoleh 

nilai rtabel sebesar = 0,361. Hubung-

an kekuatan otot perut (X3) dengan 

kecepatan pukulan lurus (Y) dipe-

roleh nilai rhitung sebesar = 0,892 > 
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rtabel = 0,361 dengan nilai sig. (2-

taield) sebesar = 0,000 < 0,05 (taraf 

signifikan 5%) maka H0 ditolak 

atau Ha diterima. 

Kesimpulan  

Dari hasil penelitian diperoleh 

simpulan sebagai berikut : 

1. Adanya hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot lengan sebesar 

91,4% terhadap kecepatan pukulan 

lurus, seseorang yang mempunyai 

kekuatan otot lengan yang bagus 

akan memiliki kecepatan pukulan 

lurus yang baik. 

2. Adanya hubungan yang signifikan 

antara panjang lengan sebesar 54,3% 

terhadap kecepatan pukulan lurus. 

dengan demikian panjang lengan 

sangat dibutuhkan dalam menerap-

kan teknik kecepatan pukulan lurus. 

3. Adanya hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot perut sebesar 

89,2% terhadap kecepatan pukulan 

lurus, dengan demikian kekuatan otot 

perut dapat menunjang terhadap 

kecepatan pukulan lurus yang baik.   

4. Adanya hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot lengan, panjang 

lengan dan kekuatan otot perut 

terhadap kecepatan pukulan lurus 

pada siswa latian pencak silat ranting 

Kedungwaru Kabupaten Tulunga-

gung. Kekuatan otot lengan sebesar 

91,4 sisanya yaitu 10,2% dipengaru-

hi oleh variabel-variabel lainnya 

yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 
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