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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil pengamatan dan pengalaman peneliti di padepokan 

PSHT kabupaten Tulungagung bahwa adanya fakta belum diketahuinya kondisi fisik atlet pencak silat 
dan program latihan kondisi fisik belum direncanakan secara baik dan sistematis, padahal sebelum 
seorang atlet terjun dalam pertandingan, ia harus berada dalam kondisi fisik dan tingkat kebugaran 
yang baik, tanpa persiapan dan kondisi fisik yang baik atlet yang diterjunkan kepertandingan tidak 
akan berhasil. Sehingga Kondisi atlet memegang peranan yang sangat penting dalam program 
latihannya.Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kondisi fisik atlet pencak silat 
PSHT di Padepokan PSHT Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui tingkat 
kondisi fisik, kekuatan, kecepatan, kelentukan, dan kelincahan atlet pencak silat PSHT di padepokan 
PSHT kabupaten Tulungagung. 

Penelitian ini menggunakan pendekatandeskriptif komparatif yang menggunakan metode 
penelitian berupa survey dengan teknik tes dan pengukuran. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 
21 Agustus sampai 12 September 2017. Instrumen pengumpulan data menggunakan tes, tes yang 
digunakan untuk mengetahui tingkat kondisi fisik atlet pencaksilat PSHT di Padepokan PSHT 
Kabupaten Tulungagung yakni dengan tes Grip Strenght Dynamometer, sprint atau lari cepat, Trunk 
Flexibility Test, dan lari bolak-balik. Populasi penelitian sejumlah 24 atlet sebagai subjek penelitian. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mean dan prosentase. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kondisi fisik atlet pencak 
silat PSHT di Padepokan PSHT Kabupaten Tulungagung dalam kategori baik. 

 

KATA KUNCI  : Kondisi Fisik, Atlet Pencak Silat, strength, speed, flexibility,agility. 
 

I. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Kondisi fisik merupakan satu kesatuan 

yang utuh dari komponen-komponen yang 

tidak dapat dipisahkan begitu saja. Artinya 

bahwa di dalam usaha peningkatan kondisi 

fisik, maka seluruh komponen tersebut harus 

di kembangkan. Maka perlu diketahui 

selanjutnya adalah bagaimana seorang atlet 

dapat diketahui status dan keadaan kondisi 

fisiknya yang meliputi beberapa komponen 

tertentu Komponen kondisi fisik tersebut 

terdiri atas kekuatan, kecepatan, kelincahan 

kelentukan, daya tahan, daya ledak otot, 
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koordinasi, keseimbangan, daya lentur, dan 

reaksi. Harsono (1988:2-3) dalam bukunya 

mengatakan bahwa faktor penentu 

pencapaian  prestasi maksimal, ada dua 

faktor yaitu “faktor indogen (atlet) dan faktor 

eksogen, Salah satu faktor indogen yang 

sangat penting adalah kondisi fisik”  

Dengan latihan kondisi fisik, teknik, 

mental dan sebagainya dapat diketahui 

peningkatannya karena untuk meningkatkan 

fisik tidak dapat dilakukan dengan permainan 

itu sendiri. Sesuai yang dikatakan oleh 

Boucard dalam Harsono (1975:15-16) 

bahwa, Faktor fisik memegang peran penting 

dan merupakan komponen dasar untuk 

menuju latihan-latihan berikutnya, kalau 

tidak di dukung dengan kondisi fisik yang 

prima seorang atlet tidak akan mampu 

melakukan latihan sesuai dengan porsinya, 

nilai fisik antara lain kualitas otot 

berdasarkan kinerja faal dan mekanisme otot 

yang sedang bekerja yang dipertimbangkan 

pada kekuatan otot, kapasitas anaerobik, 

kapasitas aerobic power, fleksibilitas. Oleh 

karena itu tingkat kondisi fisik sangat 

berpengaruh dalam olahraga, termasuk 

Ccabang olahraga pencak silat. 

Cabang Olahraga Pencak Silat 

merupakan hasil usaha budi daya manusia 

yang bertujuan untuk menjamin keamanan 

dan kesejahteraan bersama, saat ini 

bersamaan dengan perkembangan zaman 

Pencak Silat juga termasuk dalam olahraga 

prestasi, dan dalam pembinaannya yang 

membedakan Pencak Silat dengan olahraga 

yang lain yaitu empat aspek yang 

menentukan prestasi, antara lain aspek 

biologis, aspek psikologis, aspek lingkungan 

dan aspek penunjang. 

Kepopuleran pencak silat perguruan 

PSHT di Tulungagung ini karena keeksisan 

dalam menyabet prestasi, dan prestasi yang 

pernah didapatkan antara lain berbagai juara 

dalam gubernur cup 2008, juara 1 POR 

pelajar di UNESA Surabaya, juara Nasional 

tingkat pondok pesantren 2008 di 

Kalimantan Timur, serta juara bertahan 

dalam kejuaraan Bupati Cup tahun 1990-

2017 (kecuali tahun 2010) yang 

diselenggarakan di STIKIP PGRI 

Tulungagung, dan  masih banyak 

penghargaan lainnya. 

Dari berbagai prestasi yang diperoleh 

tersebut tentunya tidak lepas dari adanya 

pembinaaan dan program latihan yang 

dilaksanakan, program tersebut dilaksanakan 

yang bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kondisi fisik atlet, serta sebagai usaha 

peningkatan kodisi fisik. Usaha peningkatan 

kondisi fisik ini harus dikembangkan sesuai 

dengan komponen yang ada, meskipun 

dalam pelaksanaannya perlu adanya prioritas 

untuk menentukan komponen mana yang 

perlu untuk mendapatkan porsi latihan lebih 

besar. Demikian juga dalam olahraga pencak 

silat membutuhkan dasar fisik yang baik 
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tetapi tidak meninggalkan faktor-faktor yang 

lain seperti teknik dan mental. 

Tetapi pada kenyataanya di padepokan 

PSHT Kabupaten Tulungagung tersebut 

dalam usaha peningkatan kondisi fisik belum 

terkoordinir atau direncanakan secara baik 

dan sistematis, sehingga masih belum 

diketahuinya tingkat kondisi fisik masing-

masing atlet secara tertulis melalui berbagai 

pengukuran. Oleh karena itu perlu adanya 

penelitian tentang kondisi fisik atlet tersebut 

agar memudahkan dalam program 

latihannya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tantang “Tingkat Kondisi Fisik Atlet Pencak 

Silat PSHT di Padepokan PSHT Kabupaten 

Tulungagung. 

2. Kajian Teori 

Pencak silat merupakan salah satu alat 

untuk memperbaiki serta mempertahankan 

kebudayaan. Pencak silat yakni salah satu 

hasil budaya masyarakat rumpun melayu 

yang tumbuh dan berkembang dengan pesat 

dari jaman ke jaman. Pencak silat menurut 

Suwirman (1998:8) pada dasarnya adalah 

“pembelaan diri dari insan Indonesia untuk 

menghindari diri dari segala malapetaka” 

Jadi jelaslah bahwa pencak silat itu 

merupakan dasar untuk membela diri dari 

berbagai macam yang menimpa terutama 

dari diri sendiri. 

Keberhasilan pembinaan  

meningkatkan prestasi olahraga memerlukan 

berbagai komponen pendukung. Menurut 

Sujoto dalam bukunya (1988: 99)  

mengatakan bahwa “Kondisi fisik 

merupakan salah satu faktor yang 

menentukan performance atau penampilan, 

sehingga runtuhnya kondisi fisik akan 

menyebabkan hilangnya keterampilan”. 

Selanjutnya Sajoto,(1995:10) 

mengatakan tentang kondisi fisik bahwa 

“kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari 

komponen-komponen yang tidak dapat 

dipisahkan begitu saja, baik peningkatan 

maupun pemeliharaannya. Selanjutnya 

menurut Mochamad Sajoto (1988: 57), 

bahwa komponen kondisi fisik meliputi: 

“kekuatan (strength), kecepatan (speed), 

kelentukan, kelincahan (agility). 

1. Kekuatan (strength) 

Menurut Harsono (1988). Strength 

merupakan “kemampuan otot untuk 

membangkitkan tegangan tehadap suatu 

tahanan tertentu”. Selanjutnya menurut 

Thomas (1992) dalam Harsono (1988), yang 

dimaksud dengan “kekuatan” yaitu 

“kemampuan untuk mengeluarkan tenaga 

secara maksimal dalam suatu usaha”. 

Kekuatan merupakan komponen yang paling 

mendasar dan sangat penting dalam olahraga, 

karena kekuatan merupakan daya penggerak 

setiap aktivitas fisik, yang berperan untuk 

mencegah cidera, dan merupakan komponen 
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dasar bagi komponen-komponen kondisi 

fisik yang lain.  

2. Kecepatan (speed) 

Yang dimaksud dengan kecepatan 

dalam olahraga adalah sebagai gerak laju 

yang dihasilkan oleh kontraksi otot. Menurut 

Gallahue (1982: 282) dalam Harsono (1988) 

“kecepatan adalah kemampuan untuk 

menempuh jarak tertentu dalam waktu yang 

sangat cepat/pendek, dan kecepatan 

dipengaruhi oleh waktu reaksi”.  

Komponen kecepatan bergantung 

kepada beberapa komponen lain yang 

mempengaruhinya, yaitu; kekuatan, 

fleksibilitas, dan waktu reaksi. Menururt 

Harsono (1988), "Jadi kalau berlatih untuk 

mengembangkan kecepatan, atlet harus pula 

dilatih kekuatan, fleksibilitas, dan kecepatan 

reaksinya, dan tidak hanya semata-mata 

berlatih kecepatan saja."  

3. Kelentukan 

Kelentukan atau fleksibilitas adalah 

kemampuan melakukan gerakan persendian 

seluas-luasnya dan keelastisan otot-otot 

disekitar persendian. Menurut Harsono 

(1988) yang dimaksud dengan kelentukan 

atau fleksibilitas adalah "kemampuan untuk 

melakukan gerak dalam ruang gerak sendi. 

Kecuali oleh ruang gerak sendi, kelentukan 

juga ditentukan oleh elastisitas otot-otot, 

tendon, dan ligamen.  

Fleksibilitas sangat penting dalam 

hampir seluruh cabang olahraga. Terutama 

dalam cabang olahraga yang membutuhkan 

dan menuntut gerakan persendian seperti 

senam, beberapa nomor atletik, dan hampir 

seluruh cabang olahraga permainan.  

4. Kelincahan (agility) 

Kelincahan sangat diperlukan hampir 

pada semua cabang olahraga. Yang 

dimaksud dengan kelincahan adalah 

kemampuan seseorang untuk melakukan 

perubahan arah secepat-cepatnya dalam 

keadaan bergerak, tanpa kehilangan 

keseimbangan dan kesadaran akan posisi 

tubuhnya.  

Maka dari penjelasan yang 

dikemukakan diatas, peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa “agilitas” adalah 

“kemampuan untuk mengubah arah atau 

posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada saat 

bergerak ke arah berlawanan, tanpa 

kehilangan keseimbangan tubuh”. 

Mengenai latihan kondisi fisik ini 

Harsono (1988) dalam modul Kardjono 

(2008: 7) mengatakan kembali bahwa, “saat-

saat yang paling berbahaya dalam latihan, 

biasanya adalah pada tiga atau empat minggu 

pertama dan musim latihan, karena biasanya 

saat itu atlet belum memiliki kekuatan, 

kelentukan, daya tahan, dan ketrampilan 

yang cukup. Dia juga belum lincah untuk 

melakukan gerakan-gerakan, sehingga 

kekuatan gerakan sering menyebabkan cidera 

otot dan sendi. Ini berarti kondisi fisiknya 

Simki-Techsain Vol. 02 No. 05 Tahun 2018 ISSN : 2599-3011



 
Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

NENENG RAHAYU | 13.1.01.09.0248 
FTIK - PENJASKESREK 

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

 
 

masih jauh di bawah kondisi fisik yang 

diperlukan untuk pertandingan.” 

Dari pernyataan-pernyataan di atas, 

maka peneliti dapat simpulkan bahwa 

komponen kondisi fisik kekuatan, kecepatan, 

kelentukan, dan kelincahan itu sangat 

penting dan berpengaruh terhadap intensitas 

gerakan atlet, terutama alet pencak silat. 

3. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah diatas 

maka tujuan yang akan dicapai yakni untuk 

mengetahui tingkat kondisi fisik yang 

meliputi kekuatan, kecepatan, kelentukan, 

dan kelincahan atlet Pencak Silat PSHT di 

Padepokan PSHT Kabupaten Tulungagung. 

 

II. METODE PENELITIAN 

1. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif, yakni penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampelnya 

biasanya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif 

atau statistic dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

Sedangkan pendekatan pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk menjelaskan, meringkas berbagai 

kondisi, berbagai situasi atau berbagai 

variabel yang timbul di masyarakat yang 

menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa 

yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti 

ingin mendeskripsikan mengenai fakta-fakta 

yang berupa hasil kondisi fisik atlet pencak 

silat PSHT di Padepokan PSHT Kabupaten 

Tulungagung. Sedangkan metode 

pengambilan datanya dengan menggunakan 

tes dan pengukuran. 

2. Populasi dan Sampel 

Untuk memperoleh data dari suatu 

penelitian diperlukan sumber data. Oleh 

karena itu perlu adanya populasi dan sampel. 

Menurut Sugiyono (2008:117) “populasi”  

adalah “wilayah generalisasi terdiri atas  

subyek/obyek yang  mempunyai kualitas dan  

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh  

peneliti untuk dipelajari dan  kemudian 

ditarik kesimpulan”. Populasi yang  

digunakan dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan dari Atlet Pencak silat PSHT di 

padepokan PSHT Kabupaten Tulungagung. 

Jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian 

ini adalah 24 orang atlet. 

Sedangkan sampel menurut Suharsimi 

Arikunto (2002:109) “sampel” adalah 

“sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagian atlet yang ikut serta dalam 

pengambilan tes sebagai contoh gambaran 

kondisi fisik atlet pencak silat di Padepokan 

PSHT Kabupaten Tulungagung, sehingga 

teknik pngambilan sampel ini yakni 

mengambil sebagian atlet. Teknik ini 
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dilakukan karena mengambil beberapa 

sampel yang aktif dan mudah dihubungi 

dalam kegiatan latihan pencak silat di 

padepokan PSHT Kabupaten Tulungagung. 

Jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian 

ini adalah 24 orang atlet. 

3. Teknik Pengumpulan Data dan 

Pengembangan Instrumen  

Menurut Suharsimi Arikunto (2002; 

136) mengatakan bahwa “instrumen 

penelitian” adalah “alat atau fasilitas yang  

digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar  pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti 

lebih cermat, lengkap dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah”.  

Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan instrumen penelitian berupa 

tes kondisi fisik yang meliputi bagian 

komponen-komponen krkuatan, kecepatan, 

kelentukan dan kelincahan dan dengan alasan 

karena komponen-komponen tersebut sangat 

berpengaruh terhadap intensitas dan 

kemampuan tanding atlet pencak silat, 

seperti yang telah di jelaskan oleh Sujoto 

(1995:10) bahwa “..dalam usaha peningkatan 

kondisi fisik, maka seluruh komponen seperti 

ketahanan, kecepatan, kekuatan, kelentukan, 

kelincahan, dan koordinasi harus di 

kembangkan” oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa komponen tersebut perlu 

untuk ditingkatkan oleh atlet pencak silat 

melalui proses latihannya. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002; 

136) mengatakan bahwa “instrumen 

penelitian” adalah “alat atau fasilitas yang  

digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar  pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti 

lebih cermat, lengkap dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah”. Instrumen 

penelitian yang digunakan yaitu berupa tes 

kondisi fisik yang meliputi bagian komponen 

sebagai beriku: 

1. Kekuatan (strength), yaitu komponen 

kondisi fisik yang dimiliki seseorang 

tentang kemampuannya dalam 

menggunakan otot untuk menerima 

beban sewaktu bekerja. 

2. Kecepatan (speed), yaitu komponen 

kondisi fisik yang dimiliki seseorang 

tentang kemampuan untuk melakukan 

gerakan yang berkesinambungan dalam 

bentuk yang sama dan dalam waktu 

yang sesingkat-singkatnya. 

3. Kelentukan (flexibility), yaitu komponen 

kondisi fisik yang dimiliki seseorang 

tentang kemampuan untuk bergerak 

dalam ruang gerak sendi, atau efektifitas 

seseorang dalam penyesuaian diri untuk 

segala aktifitas dengan penguluran tubuh 

yang luas.  

4. Kelincahan (agility), yaitu komponen 

kondisi fisik yang dimiliki seseorang 

tentang kemampuan mengubah posisi di 

area tertentu. Menurut Mochamad 
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Sajoto (1988: 57) seseorang yang 

mampu mengubah satu posisi yang 

berbeda dalam kecepatan yang tinggi 

dan dengan koordinasi yang baik, maka 

dapat dikatakan bahwa kelincahannya 

cukup baik.  

Alasan mengapa peneliti 

menggunakan instrumen penelitian berupa 

tes kondisi fisik yang meliputi bagian 

komponen-komponen di atas yakni karena 

komponen-komponen tersebut sangat 

berpengaruh terhadap intensitas dan 

kemampuan tanding atlet pencak silat, 

seperti yang telah di jelaskan oleh Sujoto 

(1995:10) bahwa “..dalam usaha peningkatan 

kondisi fisik, maka seluruh komponen seperti 

ketahanan, kecepatan, kekuatan, kelentukan, 

kelincahan, dan koordinasi harus di 

kembangkan” oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa komponen tersebut perlu 

untuk ditingkatkan oleh atlet pencak silat 

melalui proses latihannya. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data atau pengolahan data 

merupakan satu langkah penting dalam 

penelitian.analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis statistik yang 

menurut Sutrisno Hadi (1991: 221), bahwa 

“analisis statistic” adalah “cara-cara ilmiah 

yang dipersiapkan untuk menyimpulkan, 

menyusun,menyajikan dan menganalisis data 

penelitian yang berwujud angka-angka”. 

Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif prosentase. 

Adapun rumus yang digunakan adalah: 

1. Mean 

M = ∑ X 

          N 

Keterangan :  

M : Rata-rata Data 

∑ : Jumlah Nilai X 

N : Julah Individu/Sampel 

2. Prosentase  

Prosentase X = ∑ X1     x 100% 

                  ∑ X Total 

Keterangan : 

∑ X1    : Jumlah rata-rata Variabel X1 

∑X Total: Jumlah rata-rata Variabel X total 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi fisik merupakan kemampuan 

seseorang dapat diketahui sejauh mana 

kemampuannya sebagai pendukung aktivitas 

menjalankan olahraga. Kesegaran  jasmani 

sangat penting bagi kehidupan manusia, 

apalagi sebagai seorang atletolahraga, 

khususnya pencak silat. Kondisi fisik 

merupakan faktor yang utama bagiseorang 

atlet, kondisi fisikmerupakan pondasi utama 

bagi seorang atlet sebelum melangkah 

ketahap teknik, taktik dan mental, oleh 

karena itu kondisi fisik juga sangat 

berpengaruh terhadap prestasi seorang atlet, 

terutama atlet pencak silat. 
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Berdasarkan penelitian yang peneliti 

lakukan bahwa data penelitian menunjukkan 

hasil sebagai berikut: 

1. Kekuatan(Strenght) 

Untuk mengukur kekuatan seorang atlet 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

tes yang dinamakan Grip Strenght 

Dynamometer, tes ini secara spesifik 

bertujuan untuk mengetahui kekuatan lengan 

seorang atlet atau olahragawan. Dari hasil 

penelitian menunjukkan data sebagai berikut: 

     Gambar 1.Grafis Nilai Tes  
            Grip Strenght  Dynamometer 

 

Dan digambarkan dalam diagram lingkarang 

sebagai berikut: 

         Gambar 2.Grafis Nilai Hasil Tes  

           Grip Strenght Dynamometer 

 

Dari keterangan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil penelitian dengan 

menggunakan tes grip strength dynamometer 

menunjukkan bahwa para atlet pencak silat 

PSHT kabupaten Tulungagung memiliki 

nilai rata-rata sebesar 44,50, dan prosentase 

nilai terbaik sebesar 62,5 %. Sesuai Norma 

tes ini bahwa nilai tersebut dalam kategori 

baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

atlet pencak silat PSHT kabupaten 

Tulungagung memiliki kondisi fisik 

komponen kekuatan dengan kategori baik. 

2. Kecepatan (Speed) 

Kecepatan merupakan kemampuan 

untuk melakukan gerakan-gerakan sejenis 

secara berturut-turut dengan waktu yang 

sesingkat-singkatnya. Untuk mengetahui 

tingkat kecepatan atlet dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan tes dengan lari 30 

meter. Data yang diperoleh adalah sebagai 

berikut: 

  Gambar 3.Grafis Nilai Tes 
                    Lari 30 Meter 

 

Dan digambarkan dalam diagram lingkarang 

sebagai berikut: 

            Gambar 4.Grafis Nilai Tes  
                    Lari 30 Meter 
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Dari penelitian ini peneliti maka 

diperoleh data yang menunjukkan bahwa 

atlet pencak silat PSHT kabupaten 

Tulungagung memeperoleh nilai rata-rata 

sebesar 4,29, dan prosentase 54,1 %. Sesuai 

norma lari 30 meter bahwa nilai tersebut 

menunjukkan kategori baik. Tetapi masih 

perlu ditingkatkan lagi. 

3. Kelentukan (Flexibility) 

Secara singkat kelentukan dapat 

dikatakan sebagai kemampuan untuk 

bergerak dalam ruang gerak sendi. Instrumen 

yang di gunakan dalam penelitian ini untuk 

mengukur kelentukan yaitu Trunk Flexibility 

Test. Data yang diperoleh adalah sebagai 

berikut: 

       Gambar 5.Grafis Nilai  
                Trunk Flexibility Test 

 

Dan digambarkan dalam diagram lingkaran 

sebagai berikut: 

    Gambar 6.Grafis Nilai  
                    Trunk Flexibility Test 

 

Dari diagram di atas dapat di simpulkan 

bahwa nilai rata-rata yang diperoleh oleh 

para atlet PSHT kabupaten Tulungagung 

adalah 17,5, dan prosentae nilai terbaik 54,2 

%. Sesuai norma bahwa nilai ini 

menunjukkan kategori baik. 

4. Kelincahan (agility) 

Kelincahan bisa juga dikatakan sebagai 

kemampuan mengubah arah dengan cepat 

sambil melakukan gerakan tanpa kehilangan 

keseimbangan. Instrumen yang dilakukan 

dalam penelitian ini yakni dengan tes lari 

bolak-balik, dan data yang diperoleh adalah 

sebagai berikut:  

               Gambar 7.Grafis Nilai Tes  
                       Lari Bolak-balik 

 

Dan digambarkan dalam diagram lingkaran 

sebagai berikut: 

               Gambar 8.Grafis Nilai Tes  
                      Lari Bolak-balik 
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Dari diagram di atas maka dapat dapat 

disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang 

didapatkan oleh atlet pencak silat PSHT 

kabupaten Tulngagung sebesar  12,47 detik 

dan prosentase nilai terbaik sebesar 58,3%. 

Sesuai norma nilai tersebut menunjukkan 

kategori baik. 

Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan analisis data deskriptif 

prosentase, dengan menggunakan rumus 

mean dan prosentase. Adapun hasil analisis 

datanya sebagai berikut: 

Tabel 1. 
   Jumlah Keseluruhan Instrumen Penelitian 

No Nama Hasil Jmlh 

 

 

GS 
L 
30

m 

TF LB 
 

1 AB 3 3 2 3 11 

2 AS 2 3 3 3 11 

3 DNP 2 3 2 3 10 

4 DH 1 3 3 3 10 

5 DIM. 3 2 2 1 8 

6 GC 3 3 3 3 12 

7 GR 3 3 3 3 12 

9 IS 2 1 3 2 8 

10 M A 3 3 3 3 12 

11 MFH 3 1 4 3 11 

12 MNH 3 3 3 3 12 

13 MSY 2 3 1 2 8 

14 M K 3 1 3 1 8 

15 MS 2 2 3 2 9 

16 RYA 3 3 3 3 12 

17 RP 3 4 3 3 13 

18 RM 1 3 2 3 9 

19 SN 3 2 2 2 8 

20 SAA 3 2 3 2 10 

21 SA 3 3 1 3 10 

22 TH 1 1 2 2 6 

23 TSP 2 3 4 3 12 

24 UAS 3 1 3 1 8 

 

Ket: 4 : Baik Sekali 

3 : Baik 

2 : Cukup 

1 : Kurang 

GS : Grip Strenght Dynamometer 

L 30 : Lari 30 m 

TF : Trunk Flexibility Test 

LB : Lari Bolak-balik 

Dari tabel di atas dapat diketahui 

bahwa rengking terbaik adalah RP dengan 

jumlah skor keseluruhan yang diperoleh 

sebanyak 13. Atlet tersebut menunjukkan 

bahwa kondisi fisiknya dalam kategori baik. 

Meskiun masih terdapat beberapa atlet yang 

memiliki skor rendah, tetapi secara 

keseluruhan skor yang bagus, sehingga itu 

dapat menunjukan bahwa secara keseluruhan 

kondisi fisik atlet PSHT di padepokan PSHT 

kabupaten Tulungagung dalam kategori baik.   

 

IV. PENUTUP 

1. Simpulan 

Dari penelitian ini diketahui bahwa 

latar belakang berdirinya padepokan PSHT 

Kabuapaten Tulungagung yakni dimulai dari 

awal mula perguruan terate yang mulai 

masuk Tulungagung sekitar tahun 1985. 

Awalnya hanya tiga orang yang mem po pu 

ler kan SH Terate yakni Hadi Purnomo, 

Sunarno dan Joko Prihanto. Namun lambat 

laut, masyarakat tertarik menjadi warga SH 

Terate. ,”Untuk saat ini ada sekitar 12. 567 

warga SH Terate di Tulungagung, ini belum 
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yang termasuk yang baru saja di kukuhkan 

sebanyak 543 warga,”urainya. Dikisahkan 

Hadi Purnomo, SH Terate masuk menjadi 

anggota IPSI tahun 1985. Pembangunan 

padepokan dimulai sejak tahun 2006 dengan 

ditandai peletakan batu pertama oleh Bupati 

Tulungagung Heru Tjahjono. Alamat 

padepokan ini yakni terletak di Jl. 

Papandayan No 22 Kauman Tulungagung, 

dengan luas 1,114 m2. 

Selanjutnya berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan pada atlet pencak 

silat PSHT di padepokan PSHT kabupaten 

Tulungagung tentang kondisi fisik atlet yang 

dilakukan dengan instrument tes dan teknik 

analis gdata dengan menggunakan rumus rat-

rat dan prosentase, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Diketahui bahwa rata-rata kekuatan 

(strenght) atletpencak silat PSHT di 

padepokan PSHT kabupaten 

Tulungagung adalah 44,50 kg yang 

termasuk dalam “kategori baik”, dan 

prosentase menunjukkan 62,5 % 

“kategori baik”, 25%  “kategori cukup” 

dan 12,5 % “kategori kurang”. 

2. Diketahui bahwa rata-rata kecepatan 

(speed) atletpencak silat PSHT di 

padepokan PSHT kabupaten 

Tulungagung adalah 4,29 detik yang 

termasuk dalam “kategori baik”, dan 

prosentase menunjukkan 4,2% “ kategori 

sangat baik”, 54,1 % “kategori baik”, 

16,7 “kategori cukup” dan 25 % 

“kategori kurang”. 

3. Diketahui bahwa rata-rata kelentukan 

(Flexibility) atletpencak silat PSHT di 

padepokan PSHT kabupaten 

Tulungagung adalah 17,5 inci yang 

termasuk dalam “kategori baik”, dan 

prosentase menunjukkan 8,3% “kategori 

sangat baik”, 54,2% “kategori baik”, 29,2 

“kategori cukup” dan 8,3 % “kategori 

kurang”. 

Diketahui bahwa rata-rata kelincahan 

(agility) atletpencak silat PSHT di padepokan 

PSHT kabupaten Tulungagung adalah 12,47 

detik yang termasuk dalam “kategori baik”, 

dan prosentase menunjukkan 68,3 % 

“kategori baik”, 29,2 % “kategori cukup”, 

dan 12,5% “kategori kurang”. 

2. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka 

diajukan beberapa saran kepada:  

1. Atlet agar dapat mengikuti proses latihan 

yang diberikan oleh pelatih dengan baik 

agar latihan tersebut dapat memberikan 

efek yang maksimal. 

2. Pelatih, dalam usaha peningkatan kondisi 

fisik atlet agar dapat menyusun program 

latihan dengan baik sehingga proses 

latihan dapat berjalan dengan maksimal.  

3. Bagi lembaga PSHT Kabupaten 

Tulungagung sebaiknya lebih 

meningkatkan pengkajian guna 

memahami permasalahan mengenai 
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kondisi fisik atlet sebagai bagian dari 

program latihan secara menyeluruh yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan atlet 

dalam mencapai prestasi. 

4. Peneliti selanjutnya, sebaiknya 

memanfaatkan skripsi ini sebagai bahan 

kajian dalam menyusun skripsi atau 

karya ilmiah lain dengan sebaik-baiknya.  
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