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S A R I 

Nur Fitria Ratnasari ( 2006 ) : “ Hubungan Antara Kekuatan Otot Tungkai 
dan Kekuatan Otot Punggung Dengan Kecepatan Bantingan Pinggang Pada 
Atlet Gulat Kota Semarang Tahun 2006”.  
 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara 
kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot punggung dengan kecepatan bantingan 
pinggang pada atlet gulat Kota Semarang tahun 2006. Tujuan dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kekuatan 
otot punggung dengan kecepatan bantingan pinggang pada atlet gulat Kota 
Semarang Tahun 2006.  

Metodologi penelitian ini menggunakan metode survey. Populasi 
penelitian adalah atlet gulat Kota Semarang Tahun 2006 berjumlah 105. Karena 
jumlahnya banyak maka hanya dipilih 30 orang atlet yang dipilih dengan teknik 
random. Metode pengolahan data menggunakan perhitungan-perhitungan statistik 
deskriptif dan untuk menguji hipotesis sebelumnya dilakukan uji persyaratan 
analisis hipotesis yakni : 1) uji normalitas menggunakan statistik non parametrik 
dengan Kolmogorov-Smirnov tes, 2) Uji Homogenitas dalam penelitian ini dengan 
menggunakan Chi-Square dan 3) untuk uji linieritas garis regresi dengan melihat 
nilai F, 4) Uji keberartian model nilai t. Kemudian dilanjutkan dengan uji 
hipotesis dengan uji regresi sederhana dan regresi ganda. Tetapi karena dalam uji 
persyaratan ada salah satu variabel garis regresinya tidak linier maka diuji dengan 
menggunakan uji lain yaitu uji korelasi Kendall’s. Pengolahan data dengan 
komputerisasi denga sitem SPSS versi 10.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Ada hubungan antara kekuatan 
otot tungkai dengan kecepatan bantingan pinggang pada atlet gulat Kota 
Semarang Tahun 2006. 2) Tidak ada hubungan antara kekuatan otot punggung 
dengan kecepatan bantingan pinggang atlet gulat Kota Semarang Tahun 2006.     
3) Ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot punggung 
dengan kecepatan bantingan pinggang atlet gulat Kota Semarang Tahun 2006. 

Saran yang penulis ajukan adalah : 1) Latihan kekuatan otot tungkai perlu 
dijadikan menu utama dalam latihan gulat. 2) Sebaiknya dilakukan penelitian 
lanjutan dengan sampel yang lebih banyak, sebab secara teori ada hubungan 
antara kekuatan otot punggung dengan kecepatan bantingan pinggang, tetapi 
dalam penelitian tidak ada hubungan. Mungkin penelitian ulang dengan sampel 
yang lebih banyak hasilnya akan berbeda. 3) Sampel dalam penelitian  diambilkan 
dari atlet gulat yang memang sudah benar-benar menguasai teknik dasar 
bantingan pinggang sehingga hasil penelitiannya valid. Sampel ini bisa terus 
digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Permilihan Judul 

Beladiri gulat adalah permainan di atas matras persegi empat berbetuk 

bujur sangkar lebarnya 12 meter. Di tengah matras terdapat lingkaran berdiameter 

9 meter. Di dalam lingkaran yang berdiameter 9 meter tersebut terdapat lingkaran 

lagi berdiameter 7 meter. Ruang antar garis diameter yang 9 meter dan yang          

7 meter ada arena melingkar yang berwarna merah. Daerah pergulatan adalah 

daerah yang dikelilingi oleh lingkaran merah tersebut ialah daerah yang 

berdiameter 7 meter ( PGSI, 2003 : 8 ). Olahraga gulat ini jarang nampak dalam 

pendidikan baik di tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Pada hal 

gulat sudah berkembang melalui kegiatan olahraga di luar sekolah dalam bentuk 

klub-klub, bahkan di Kota Semarang sendiri ada beberapa sasana yang cukup 

besar dan banyak menyumbang atlet-atlet gulat baik untuk event nasional maupun 

event  internasional.  

Gulat adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam 

berbagai pesta olahraga seperti PON, SEA Games, Asian Games dan Olympiade. 

Untuk Indonesia sendiri, gulat  telah menorehkan beberapa prestasi. Prestasi itu 

sendiri adalah salah satu tujuan pembinaan dan pembangunan olahraga di 

Indonesia dan prestasi bagi seorang atlet merupakan kebanggaan dan tujuan 

utama. Untuk dapat mencapai prestasi maksimal dalam olahraga dipengaruhi oleh 

banyak faktor yang menurut Sajoto  (1988 : 5 ) ada empat unsur dominan ialah : 
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1) pengembangan fisik,   2) pengembangan mental, 3) pengembangan teknis dan 

4) kematangan jiwa.  

Penguasaan Teknik Dasar adalah merupakan syarat utama untuk meraih 

prestasi, untuk itu harus dilakukan latihan yang lebih efektif dan efisien, terutama 

sekali dalam teknik dan metode latihan, sehingga penguasaan teknik dasar dapat 

dikuasai dengan sempurna. Teknik dasar gulat harus betul-betul dipelajari terlebih 

dahulu, guna dikembangkan mutu prestasi gulat sebab menang atau kalahnya 

seorang atlet dalam suatu pertandingan salah satunya ditentukan oleh penguasaan 

teknik dasar permainan gulat ( Rubianto Hadi, 2004 :  16  ) 

Penguasaan teknik dasar biasanya dapat dilakukan secara berulang-

ulang sampai teknik dasar tersebut dikuasai. Latihan teknik dasar harus dilakukan 

dalam keadaan kondisi atlet masih segar atau prima agar teknik dasar tersebut 

dikuasai dengan sempurna. Apabila kondisi atlet sudah lemah dapat merusak 

teknik dasar itu sendiri ( Rubianto Hadi, 2004 : 16 ). Dengan demikian 

penguasaan teknik dasar merupakan modal utama untuk meraih prestasi. Melihat 

kenyataan tersebut seorang atlet gulat yang berambisi untuk berprestasi harus 

benar-benar menguasai teknik dasar gulat. Dengan menguasai teknik dasar, 

apabila diumpamakan seorang prajurit dia memiliki amunisi yang banyak dan 

senjata yang lengkap, sehingga memudahkan melakukan penyerangan dan 

pertahanan, serta dapat lebih bervariasi dalam menerapkan strategi. 

Salah satu teknik dasar adalah teknik bantingan pinggang. Bantingan 

pinggang lazim dipergunakan pada gulat gaya Yunani Romawi atau  Greco 

Roman ( Rajko Petrov,  1987 : 230 ).  Jenis  teknik  bantingan  ini  memanfaatkan  
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pinggang sebagai tumpuan teknik bantingan. Yang harus diperhatikan dalam 

melakukan teknik bantingan pinggang adalah : 1) tumpuan kaki agar bisa 

mengatur titik berat badan berada di antara dua kaki. Sebab dengan demikian 

tubuh akan stabil dan tumpuan menjadi kuat. 2) Jarak pinggang dengan lantai 

dasar  lebih pendek atau lebih rendah dari jarak pinggang ke lantai dasar lawan, 

sebab yang posisi lebih pendek, artinya lebih dekat pada dasar atau landasan 

menjadikan posisi tubuh akan lebih stabil ( Imam Hidayat, 1997 :31).                  

3) Usahakan agar lawan mudah tergoyang atau tergoncang sebab dengan 

demikian keadaan tubuh lawan tidak stabil dan mudah untuk dijatuhkan ( Rajko 

Petrov, 1987 : 232 ).  

Untuk dapat melakukan teknik dasar dengan sempurna, dipengaruhi oleh 

kondisi fisik atlet. Kondisi fisik atlet antara lain adalah unsur kekuatan.  

Dalam olahraga gulat, tungkai sangat besar pengaruhnya terhadap 

prestasi atau hasil bantingan, karena  fungsi tungkai adalah sebagai penopang 

tubuh. Selain sebagai penopang tubuh tungkai berfungsi juga sebagai tenaga 

pendorong awal dan pada saat pegulat melakukan gerakan mengangkat dan 

membanting. Untuk menggerakkan tungkai dan extensor pergelangan kaki adalah 

otot quadricepc exstensor, gastrocnemius dan gluteus maximus. Quadriceps 

extensor terdiri atas empat macam otot yaitu otot rectus femoris, vastus lateralis, 

vastus intermedialis dan vastus medialis. Otot ini mempunyai peran untuk 

mendorong kedepan ( Soejoko, 1992:15 ) . Sementara otot punggung adalah dua 

buah jurai yang amat rumit susunannya, terletak di sebelah belakang kanan dan 

kiri tulang belakang, mengisi ruang antara taju duri dan taju lintang. ( Raven, 
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1994:14), Otot punggung yang berfungsi sebagai penegak batang badan sangat 

berperan dalam membentuk kekuatan otot tubuh pada umumnya. Terlebih untuk 

teknik bantingan pinggang yang merupakan teknik yang banyak memerlukan 

tenaga.  

Berdasarkan uraian di atas tentang peranan otot tungkai dan otot 

punggung terhadap bantingan dalam gulat, penulis tertarik untuk meneliti teknik 

bantingan pinggang tentang kemungkinan adanya hubungan antara kekuatan otot 

punggung dan kekuatan otot tungkai dengan teknik bantingan pinggang, dengan 

menyusun penelitian dengan judul : “ Hubungan antara Kekuatan Otot Tungkai 

dan Kekuatan Otot Pungggung Dengan Kecepatan Teknik Bantingan Pinggang 

pada Atlet Gulat Kota Semarang Tahun 2006”.  

Adapun simpulan dari latar belakang penelitian ini adalah : 

1.1.1 Bantingan pinggang perlu diperhatikan dan dikuasai oleh pegulat. 

1.1.2 Kekuatan otot tungkai adalah komponen penunjang kekuatan dan berperan 

dalam penguasaan bantingan. 

1.1.3 Kekuatan otot punggung berperan dalam penguasaan bantingan. 

1.1.4 Sepengetahuan peneliti belum ada peneliti lain yang meneliti hubungan antara 

kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot punggung dengan hasil kecepatan  

bantingan pinggang. 

 

1.2 Permasalahan 

 Dalam olahraga gulat banyak permasalahan yang muncul dan menarik 

untuk diteliti. Berdasarkan uraian terdahulu sesuai dengan alasan pemilihan judul, 
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maka munculah permasalahan yang menarik  untuk diteliti dan dirumuskan dalam 

bentuk pertanyaan sebagai berikut :  

1.2.1 Apakah ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan kecepatan 

bantingan pinggang  pada atlet gulat Kota Semarang Tahun 2006 

1.2.2 Apakah ada hubungan antara kekuatan otot pungggung dengan kecepatan 

bantingan pinggang  pada atlet gulat Kota Semarang Tahun 2006. 

1.2.3 Apakah ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot 

punggung dengan kecepatan bantingan pinggang pada atlet gulat Kota 

Semarang Tahun 2006 

   

1.3 Tujuan Penelitian 

 Setiap penelitian yang dikerjakan selalu mempunyai tujuan agar 

memperoleh gambaran yang jelas serta bermanfaat bagi yang menggunakannya. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :  

1.3.1 Untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan kecepatan 

bantingan pinggang pada atlet gulat Kota Semarang Tahun 2006. 

1.3.2 Untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot pungggung dengan 

kecepatan bantingan pinggang  pada atlet gulat Kota Semarang Tahun 2006. 

1.3.3 Untuk mengetahui  hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kekekuatan 

otot punggung dengan kecepatan bantingan pinggang pada atlet gulat Kota 

Semarang Tahun 2006 
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1.4 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahahan persepsi tentang judul, maka perlu ada 

penjelasan tersendiri tentang arti dan makna judul tersebut. Penjelasan tersebut 

dikemas dalam penegasan istilah seperti berikut : 

1.4.1 Hubungan : Menurut W.JS. Poerwodarminto (1983:362) hubungan adalah 

keadaan yang dihubungkan atau berhubungan. Dalam penelitian hubungan 

atau korelasi bertujuan untuk menentukan ada tidaknya. Dan apabila ada, 

seberapa eratnya serta berarti tidaknya hubungan itu. Dalam penelitian ini 

hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara kekuatan otot tungkai dan  

otot punggung dengan hasil teknik bantingan pinggang  atlet gulat Kota 

Semarang Tahun 2006. 

1.4.2 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 2001 : 604-605) kekuatan adalah 

perihal kuat tentang tenaga, gaya sedang kuat adalah banyak tenaganya, 

mampu mengangkat atau mengangkut dan sebagainya. Menurut M Sajoto        

( 1990 : 16 ) kekuatan atau strength adalah komponen kondisi fisik seseorang 

tentang kamampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban 

sewaktu bekerja. Harsono ( 1988 : 176-177 ) mengatakan bahwa strength 

adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap sesuatu 

tahanan. Lebih lanjut dikatakan bahwa kekuatan otot adalah komponen yang 

sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. 

Dikatakan pula kekuatan merupakan daya penggerak setiap kegiatan aktifitas 

fisik kekuatan mempunyai peranan yang penting dalam melindungi atlet atau 

orang dari kemungkinan cedera, dengan kekuatan atlet akan dapat lari lebih 
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cepat, melempar, menolak atau menendang lebih jauh dan lebih efisien, 

memukul lebih keras demikian pula dapat membantu memperkuat stabilitas 

sendi-sendi. 

1.4.3 Otot Tungkai : Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia ( 2001 : 895 ) otot 

adalah jaringan kenyal di tubuh manusia atau hewan yang berfungsi 

menggerakkan tubuh atau urat yang keras. Tungkai menurut kamus bahasa 

Indonesia adalah seluruh kaki dari pangkal paha sampai tumit (EM. Zul Fajri 

dan Ratu Aprilia Senja. 2000:838 ). Dan dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan otot tungkai adalah otot atau sekelompok otot yang terdapat pada 

tungkai atlet gulat Kota Semarang Tahun 2006.  

1.4.4 Otot Punggung : Otot-otot yang berfungsi sebagai penegak dan penggerak 

batang badan, yang mana amat penting artinya untuk sikap dan gerak-gerik 

tulang belakang. Otot punggung sejati merupakan dua buah jurai yang amat 

rumit susunannya, terletak di sebelah belakang kanan kiri tulang belakang, 

mengisi antara taju duri dan taju lintang ( Raven, 1994 : 12 ). Dalam 

penelitiam ini yang dimaksud dengan otot punggung adalah otot yang 

berfungsi sebagai penegak dan penggerak batang badan atlet gulat Kota 

Semarang Tahun 2006 untuk membawa beban serta melakukan bantingan 

pinggang.   

1.4.5 Kecepatan dari kata cepat artinya  adalah kemampuan dalam melakukan gerak 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya  ( Depdikbud, 1989 : 118  ). Menurut 

M. Sajoto (1995:9) kecepatan yaitu kemampuan seseorang untuk mengerjakan 

gerakan yang berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang 
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sesingkat-singkatnya. Yang dimaksud kecepatan dalam penelitian ini adalah 

waktu yang digunakan dalam membanting dengan teknik bantingan pinggang.  

1.4.6 Teknik Bantingan Pinggang : Salah satu teknik bantingan yang memanfaatkan 

pinggang sebagai tumpuan teknik bantingan dalam olahraga gulat ( Rubianto 

Hadi, 2005 : 21 ) 

  

1.5 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.5.1 Dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti tentang hubungan antara 

kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot punggung dengan hasil kecepatan 

teknik bantingan pinggang. Oleh sebab itu latihan kekuatan otot tungkai perlu 

mendapat perhatian. 

1.5.2 Memberikan masukan bagi para peneliti bahwa sebaiknya dilakukan 

penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih banyak dan  diambilkan dari 

atlet gulat yang memang sudah benar-benar menguasai teknik dasar bantingan 

pinggang.  
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 BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS  

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Olahraga Gulat 

 Pengertian gulat pada mulanya adalah suatu kegiatan yang 

menggunakan tenaga dan dimungkinkan mengandung pengertian suatu 

perkelahian atau pertarungan yang sangat sengit untuk mengalahkan lawan 

dengan saling memukul, menendang, mencekik bahkan menggigit. Sedangkan 

gulat sebagai alat bela diri dilakukan manusia pada saat orang itu terjepit dan 

tidak memiliki senjata, satu-satunya alat bela diri adalah dengan cara bergulat. 

(PGSI, 1985 : 50).  Setelah menjadi salah satu cabang olahraga yang dilengkapi 

dengan peraturan yang harus dipatuhi oleh para pesertanya, maka gulat diartikan 

sebagai sutau cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang yang saling 

menjatuhkan atau membanting, menguasai dan mengunci lawannya dalam 

keadaan terlentang dengan menggunakan teknik yang benar sehingga tidak 

membahayakan keselamatan lawan ( Rubianto Hadi, 2004 : 1-2 ) 

Gulat sebagai sebuah aktivitas, mungkin sudah mulai di kenal oleh 

manusia pada sekitar 2050 tahun sebelum Masehi,  dan berkembang sangat pesat 

di Mesir dan di Yunani. Di Mesir ditemukan banda-benda peninggalan sejarah 

yang berupa lukisan di dinding makam yang menggambarkan bahwa pada 

beberapa puluh tahun sebelum Masehi gulat sudah dikenal di Mesir. Sedang di 

Yunani gulat termasuk satu di antara tiga hasil budaya yang dijunjung tinggi di 
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Yunani ialah Ilmu Pengetahuan, Seni dan Olahraga yang dalam hal ini adalah 

gulat. Dari perkembangan di Yunani inilah selama berabad-abad, gulat 

berkembang sebagai olahraga dan masuk dalam olahraga dunia dan 

dipertandingkan dalam event olahraga dunia. ( Petrov, 1987 : 20-22 ). 

Pada penyelenggaraan Olympiade I di Yunani tahun 1896 yang disebut 

juga sebagai Olympiade Modern, gulat sudah dipertandingkan. Gulat 

dipertandingkan dengan dua gaya ialah gaya Bebas atau  Free Style,   dan gaya 

Geco Roman atau Yunani Romawi. Perbedaan pokok kedua gaya tersebut adalah : 

Dalam gulat gaya Romawi Yunani, dilarang keras menangkap bagian bawah 

pinggang lawan, atau menggunakan kaki secara aktif untuk melakukan setiap 

gerakan. Sedangkan dalam gaya bebas menangkap kaki lawan dan penggunaan 

kaki secara aktif untuk melakukan setiap pergerakan diperbolehkan. Seperti 

halnya olahraga yang lain, peraturan pertandingan sudah tersusun secara baik 

dalam rule of game dan membatasi palaksanaannya yang bertujuan untuk 

menjatuhkan lawan atau  melaksanakan jatuhan untuk memenangkan 

pertandingan dengan angka. Peraturan–peraturan tersebut diterapkan pada semua 

gaya gulat modern yang diakui dan dibawah pengawasan FILA ialah  Persatuan 

Olahraga Gulat Amatir Internasional   (  PGSI,  1983   : 11-12 ).  

Masuknya gulat di Indonesia dibawa oleh para serdadu Belanda. 

Walapun di Indonesia sendiri sudah ada gulat tradisional, namun gulat yang 

dibawa oleh para serdadu Belanda ini menjadi popular terutama pada menjelang 

abad XX. Hal ini  tidak disia-siakan oleh para pembina gulat pada waktu itu, 

maka latihan gulat dilakukan secara efektif. Pada tahun 1960 terbentuklah 
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organisasi gulat seluruh Indonesia ialah PGSI ( Persatuan Gulat Seluruh   

Indonesia ) dengan ketua umumnya R. Rusli.( PGSI, 1985, 9 ). Tahun 1962 

Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV di Jakarta. Gulat termasuk cabang 

yang dipertandingkan dalam pesta olahraga Negara-negara  Asia tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa olahraga gulat di Indonesia sudah berdiri mapan walaupun 

pada saat itu usia persatuan gulat baru dua tahun. Sejak itu Indonesia tidak pernah 

ketinggalan mengikuti even-even gulat tingkat Asia dan dunia. 

 

2.1.2 Teknik – Teknik Gulat 

 Sebelum pegulat menguasai teknik-teknik bantingan, pegulat mutlak 

diharuskan menguasai teknik-teknik dasar. Penguasaan teknik dasar merupakan 

modal utama untuk meraih prestasi. Melihat kenyataan tersebut seorang atlet gulat 

yang berambisi untuk berprestasi harus benar-benar menguasai teknik dasar gulat. 

Dengan menguasai teknik dasar, apabila diumpamakan seorang prajurit dia 

memiliki amunisi yang banyak dan senjata yang lengkap, sehingga memudahkan 

melakukan penyerangan dan pertahanan, serta dapat lebih bervariasi dalam 

menerapkan strategi. Adapun macam-macam teknik dasar dalam olahraga gulat 

adalah : 1) Teknik Jatuhan, 2) Teknik Posisi Bawah, 3) Teknik Serangan Kaki,   

4) Teknik Susupan, 5) Teknik Tarikan 6) Teknik sambungan, 7 ) Teknik 

Bantingan.  

Seseorang tidak mungkin bisa melakukan olahraga gulat tanpa menguasai 

teknik dasar terlebih dahulu. Penguasaan teknik dasar biasanya dapat dilakukan 

dengan drill yaitu dilakukan secara berulang-ulang sampai teknik dasar tersebut 
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dikuasai. Latihan teknik dasar harus dilakukan dalam keadaan kondisi atlet masih 

segar atau prima agar teknik dasar tersebut dikuasai dengan sempurna. Apabila 

kondisi atlet sudah lemah dapat merusak teknik dasar itu sendiri ( Rubianto Hadi, 

2004 : 16 ). Dengan demikian penguasaan teknik dasar merupakan modal utama 

untuk meraih prestasi. Melihat kenyataan tersebut seorang atlet gulat yang 

berambisi untuk berprestasi harus benar-benar menguasai teknik dasar gulat. 

Dengan menguasai teknik dasar, apabila diumpamakan seorang prajurit dia 

memiliki amunisi yang banyak dan senjata yang lengkap, sehingga memudahkan 

melakukan penyerangan dan pertahanan, serta dapat lebih bervariasi dalam 

menerapkan strategi. 

Adapun macam-macam teknik dasar dalam olahraga gulat menurut 

Rubianto Hadi (2005 : 17-23) adalah : 

2.1.2.1 Teknik Jatuhan adalah teknik yang harus dilakukan  seorang pegulat apabila 

dia jatuh di matras pada waktu dia dibanting lawan atau pada waktu ia 

menjatuhkan diri, sehingga dapat jatuh dengan selamat. Teknik jatuhan terdiri 

dari : 1) Teknik Jatuhan samping kanan, ialah jatuh pada posisi badan miring 

ke kanan, tangan kanan lurus dan kaki kiri agak ditekuk, pandangan mata 

kesamping kanan. 2) Teknik Jatuhan samping kiri, ialah posisi badan miring 

ke samping kiri, tangan kiri lurus sejajar dengan badan, tangan kanan ditekuk 

di depan dada kaki kiri lurus dan kaki kanan agak ditekuk, pandangan ke 

samping kiri. 3) Teknik Jatuhan Belakang yaitu posisi badan terlentang, kedua 

tangan lurus sejajar dengan badan, kaki agak ditekuk dan pandangan  lurus 

kearah perut. 4) Teknik Jatuhan depan yaitu posisi badan telungkup bertumpu 
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pada ujung jari kaki kanan dan tangan mulai dari telapak tangan sampai siku, 

pandangan kesamping kanan atau kiri. 

2.1.2.2 Teknik Posisi Bawah adalah teknik yang dilakukan untuk mengunci 

lawannya dalam keadaan terlentang, dan teknik untuk membalik, memutar 

dan membanting lawan agar memperoleh point atau nilai. Cara untuk 

melakukan teknik dasar posisi bawah ada dua macam yaitu  posisi lawan 

tiarap dan posisi lawan merangkak.  

2.1.2.3 Teknik Serangan Kaki adalah suatu teknik dasar gulat yang dipergunakan 

dalam pergulatan pada saat posisi kedua pegulat berdiri dalam usaha 

menjatuhkan, menguasai atau mengunci lawan dengan sasaran serangan 

pada bagian kaki.  

2.1.2.4    Teknik Susupan  adalah teknik yang dipergunakan dalam pergulatan pada 

saat posisi kedua pegulat berdiri dengan cara memasukkan kepala / 

menyusupkan kepala lewat ketiak lawan. Kemudian menguasai lawan dari 

belakang selanjutnya menjatuhkan lawan 

2.1.2.5   Teknik Tarikan  adalah suatu teknik yang dipergunakan dalam pergulatan 

pada saat posisi kedua pegulat berdiri dengan cara melakukan tarikan lawan 

untuk menguasai lawan dari belakang kemudian menjatuhkan lawan.  

2.1.2.6   Teknik sambungan  adalah suatu teknik yang dipergunakan dalam pergulatan 

pada posisi kedua pegulat berdiri dengan cara menyambungkan kedua 

tangan sehingga kaki dan kepala menyatu atau menyambungkan kedua 

tangan pada pinggang lawan kemudian menjatuhkan lawan. 
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2.1.2.7   Teknik Bantingan  adalah suatu teknik  yang dipergunakan dalam pergulatan 

pada saat posisi kedua pegulat berdiri dengan pegangan pada tangan / ketiak 

kemudian melakukan gerakan sedikit memutar, mengangkat, dan  

melakukan teknik bantingan. 

Setelah pegulat menguasai teknik-teknik dasar barulah pegulat 

menguasai teknik menjatuhkan lawan.  

 

2.1.3 Teknik menjatuhkan lawan  

Secara umum teknik bergulat meliputi dekapan atau rangkulan, 

serangan, serangan balik. Secara rinci teknik bergulat terdiri atas empat hal 

ialah : 1) menemukan dekapan atau rangkulan baru,  2) meningkatkan 

efektivitas berbagai dekapan sambil menyempurnakan biomekanik dan 

biodinamik dan mempersiapkan serangan, 3) menggunakan dekapan yang 

dipinjam dari gaya gulat lain dengan atau tanpa perubahan, dan                       

4) menggabungkan teknik dalam bentuk teknik-teknik yang komplek dengan 

mengamati teknik-teknik gulat internasional yang banyak digunakan. 

 Beberapa teknik menjatuhkan lawan  yang secara umum dipergunakan 

adalah   : 

2.1.3.1 Teknik Gaya Bebas Berdiri. Mengambil dari depan dan belakang dan 

membanting semuanya didasarkan pada tekel-tekel kaki.Seringkali pegulat 

yang mencoba melakukan teknik bantingan hanya mampu melakukan 

mengkondisikan posisi lawan di bawah dan sebaliknya reaksi-reaksi selama 

pertandingan berlangsung dapat menciptakan teknik-teknik yang komplek 
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selama para pegulat melakukan teknik ke teknik pada pergerakan yang 

berkelanjutan. 

 Meskipun banyak variasi, hampir seluruh dekapan atau pegangan yang 

didasarkan tekel-tekel kaki merujuk pada tahap-tahap berikut : 1)  Melakukan 

start posisi, susunan dan penetrasi. Posisi awalan menyerang kaki tergantung 

pada cara berdiri dan pegangan yang dilakukan. Pada jarak melebar atau 

sedang dalam posisi kaki terbuka, pegulat yang ofensif dan punya naluri 

menyerang melakukan penetrasi tanpa melakukan kontrol baik kepala maupun 

batang tubuh lawan, setelah melakukan tipuan terhadap lawannya. Pada jarak 

yang sedang atau merapat ( posisi kaki tertutup ) penetrasi didahului dengan 

kontrol : mengikat atau mengunci kepala, batang tubuh dan lengan lawan.     

2) Melakukan kontrol. Setelah melakukan setup dan penetrasi mengontrol 

kaki dilakukan. Tidak ada tipe-tipe pegangan lain yang punya kontrol variasi 

yang beragam. Itu semua dinamakan setelah bagian-bagian tubuh dapat 

dikontrol : kaki, pantat (bagian belakang ), kaki dan pantat, tumit, dua kaki, 

dua bagian belakang, tumit dan kaki, tumit dan pantat, tumit dari satu kaki dan 

betis lain, tumit dan pantat dari kaki lain, betis dan pantat dari kaki lain. 

Kombinasi beragam dari tangan, telapak tangan, lengan bawah dan lengan 

digunakan untuk mengontrol. Pegulat yang punya naluri menyerang akan 

menyerang kaki lewat posisi-posisi : berdiri, lutut bagian luar ( lutut kaki luar 

dari kaki lawan ), lutut bagian dalam, kedua lutut. Kontrol kaki dapat 

dilakukan dari depan atau samping atau dari belakang kaki bawah dengan 

mentekel dari dalam, dari luar atau kombinasi dua-duanya. Pegulat akan 
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menempatkan kepalanya di salah satu samping kepala lawannya atau di 

bawah batang tubuh lawannya. 3) Melakukan Pegangan ( melempar, 

membanting, melakukan ambilan, sapuan depan atau belakang ). Setelah 

melakukan kontrol kaki, tindakan pegulat selanjutnya adalah melakukan 

ambilan atau sapuan depan atau belakang atau melakukan lemparan atau 

bantingan. Sapuan atau ambilan depan dapat merujuk kepada mengkondisikan 

lawan ke bawah atau jatuh menghadap matras tanpa mengangkatnya. Sapuan 

atau ambilan belakang merujuk pada mengondisikan lawan ke bawah atau 

jatuh dengan  cara mendorongnya ke belakang dengan kuat. Dengan kata lain 

bantingan membuat lawan jatuh ke bawah. 4) Aksi-aksi atau tindakan akhir. 

Tindakan akhir adalah variasi posisi awalan. Pada umumnya tindakan tersebut 

tergantung pada perjuangan atau usaha yang dilakukan lawan kekuatan 

pegangan dan kontrol akhir. Ketrampilan pegulat dalam memegang lawan 

adalah kunci dalam memenangkan pertandingan dengan angka atau 

menjatuhkan lawan 

2.1.3.2  Teknik Bantingan dengan Mentekel  Satu  Kaki 

 Teknik bantingan ini diberi nama kapal terbang karena bantingan 

dengan mentekel satu kaki dilakukan dengan cara mengangkat lawan ke atas 

dan menahannya di udara atau di atas untuk sekian waktu. Selama proses 

menuju bantingan pegangan pada kelompok ini dibedakan oleh jenis kontrol 

teknik bantingan yang dipergunakan.Tahap-tahapnya adalah 1) Mengangkat 

keatas kaki.  Pegangan ini berawal dari posisi kaki lawan tinggi atau sedang 

di atas udara. Pegulat maju ke depan dengan mendahulukan kaki kanannya, 
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membengkokkan kaki lawan dan memegang erat-erat untuk melakukan 

kontrol atau kuncian . Dengan lengan kirinya dia memegang  kuat-kuat 

pantat kanan lawan, kira-kira di atas lutut.dengan memegang bagian 

belakang kaki dari bagian samping luar. Pegulat memegang lawannya kira-

kira di atas dada dengan lengan lawannya dan memindahkan badannya 

menuju ke depan. Sesegera mungkin pegulat tersebut mengangkat kedua 

kaki sejajar satu dengan yang lainnya, dan benar-benar mengangkat 

lawannya. 2) Serangan yang menghasilkan kaki kanan ke atas dan mengunci 

pundak lawan. Pegulat memulai awalan dengan posisi kaki terbuka, sedikit 

ditekuk, mentekel pantat lawan dari bagian atas dengan lengan kirinya, 

mengontrol pundak dengan lengan kanannya. Tubuh lawan ditekuk, lawan 

diangkat dengan cara memutar, setelah itu dibanting ke matras. 3) Serangan 

dari kaki dan kontrol dada. Pegulat mentekel kaki kiri dan menekukkan 

lengan kiri di sekitar pinggang kanan lawan. Mengangkat punggung lawan 

setinggi mungkin. Mengubah posisi tubuh lawan ke pundak kirinya dan 

memegang kuat pantat kiri lawan dari dalam lalu menjepit lawan dengan 

cara memblok atau menutup lawan dengan kaki kanan. 4) Menyerang kedua 

kaki lawan. Pegulat memeluk dengan kuat ke depan sambil menarik kaki 

lawan menuju ke sebelah kiri selanjutnya menjatuhkan lawan ke matras 

dengan lutut kanan. 

2.1.3.3   Menyerang kaki dengan Posisi Berlutut. 

 Agar bisa melakukan teknik bantingan lebih mudah pegulat sering 

melakukan posisi berlutut. Cara–cara yang dipergunakan adalah :               
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1) Melakukan kuncian pada pantat, meluruskan lalu mengangkat dan 

menjatuhkan lawan ke matras. Pada waktu yang sama melakukan bantingan 

ke belakang dengan cepat dengan cara memutar badan guna merobohkan 

lawan. 2) Memegang kaki dan memutar balik dari sisi dalam. Memegang 

pantat kiri lawan mengayun pantat lawan ke arah sisi kiri, dan melakukan 

bantingan samping. 3) Gulungan dua lengan dari depan. Menyerang satu 

kaki, dengan cara memegang tubuh dengan cara menyilang, melakukan 

gulungan dua lengan dari arah depan, lalu melakukan kuncian lengan 

dengan kuat, lalu membanting lawan ke arah belakang. 4) Gulungan dari 

depan menuju ke samping 5) Gulungan depan. Mereaksi lawan yang sedang 

terangkat, lalu melakukan gulingan ke depan. 6) Gulungan dekat lengan dan 

agak jauh dari kaki. Mendekap erat lawannya dengan siku, membuka kaki 

dan membanting ke arah samping sambil ikut berputar menjatuhkan diri di 

atas lawannya. 

2.1.3.4  Ambilan Pantat atau bagian bawah dengan mentekel kaki. Caranya adalah : 

1) Melakukan ambilan dua kaki lawan. Mentekel kaki lawan dan mendorong 

lawan ke arah belakang. 2) Melakukan ambilan satu kaki lawan. Mentekel 

kaki lawan dan menariknya. Memblok kaki lawan dengan pantat dan dada. 

Bisa juga dengan  ambilan satu kaki dengan sisi luar. 3) Ambilan satu kaki 

dengan satu rotasi, atau ambilan satu kaki dengan mengunci kaki. 4)  Ambilan 

satu kaki  dari dalam dan mengunci lutut.  

2.1.3.5  Mengambil dari depan dengan mentekel kaki. Caranya adalah :                      

1) Mengambil satu kaki lawan dari dalam. 2) Mengambil satu kaki lawan saat 
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lawan berdiri sampai setengah memuntir. 3) Mengamnbil satu kaki lawan dari 

luar dan mengunci engkel. ( Petkov, 1987 : 166- 178 ) 

 

2.1.4 Bantingan Pinggang 

Jenis teknik bantingan ini memanfaatkan pinggang sebagai tumpuan 

teknik bantingan. Yang harus diperhatikan dalam melakukan teknik bantingan 

pinggang adalah : 1) tumpuan kaki agar bisa mengatur titik berat badan berada di 

antara dua kaki. Sebab dengan demikian tubuh akan stabil dan tumpuan menjadi 

kuat. 2) Jarak pinggang dengan lantai dasar  lebih pendek atau lebih rendah dari 

jarak pinggang ke lantai dasar lawan, sebab yang posisi lebih pendek, artinya 

lebih dekat pada dasar atau landasan menjadikan posisi tubuh akan lebih stabil      

( Imam Hidayat, 1997 :31). 3) Usahakan agar lawan mudah tergoyang atau 

tergoncang sebab dengan demikian keadaan tubuh lawan tidak stabil dan mudah 

untuk dijatuhkan ( Rajko Petrov, 1987 : 232 ). Cara-cara menjatuhkan lawan 

dengan teknik bantingan pinggang  yang biasa dilakukan dalam gaya Yunani 

Romawi antara lain adalah sebagai berikut : 

2.1.4.1  Menggunakan kepala dan lengan : Dalam teknik bantingan ini  footwork 

sangat diperhatikan.  

 Pelaksanaannya adalah saling berpegangan pada lengan dan beradu 

kepala. Kemudian melakukan putaran dengan lengan kiri di atas bahu lawan 

lewat leher. Kemudian melakukan gerakan mengangkat lewat pinggang, 

lawan dilemparkan ke depan kemudian dikunci  dengan menekankan tubuh 

lawan ke matras 
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Gambar : 1 
Menggunakan kepala dan lengan 

( Rajko Petrov, 1987 : 233 )   
 
 

2.1.4.2 Menggunakan kepala dan bawah lengan : Pelaksanaannya saling berhadapan 

berpegangan pada tengkuk dan beradu kepala. Melakukan gerakan memutar 

dan menempatkan diri di bawah lengan lawan. Melakukan gerakan memutar  

dan mencoba mengangkat lawan lewat pinggang. 

 

                                                          

 

Gambar : 2 
Menggunakan kepala dan bawah lengan 

( Rajko Petrov, 1987 : 233 )   
 

2.1.4.3  Gulungan Pinggang : Saling berpegangan pada pinggang. Menempatkan 

pinggul di depan hip ( pangkal paha ) lawan. Mengangkat lawan ( ongos ) 

dan menjatuhkannya lewat atas punggung sambil membungkuk.  
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Gambar : 3 
Gulungan pinggang atau  pangkal paha bagian luar  

( Rajko Petrov, 1987 : 235 )   
 

2.1.4.4  Gulungan pinggang dengan lengan :  

 

                                                              

Gambar : 4 
Gulungan pinggang dan lengan  

( Rajko Petrov, 1987 : 235 )   
 

 Saling berpegangan dan mencoba meletakkan posisi tangan di bawah lengan 

lawan lewat dalam ( di bawah ketiak ). Melakukan gerakan memutar 

mengangkat tubuh lawan melalui pinggang . Dijatuhkan lewat samping 

tubuh.  

2.1.4.5  Gulungan pinggang dan  sisi luar lengan : Saling berpegangan pada bahu 

berusaha memasukkan lengan di luar ketiak. Melakukan gerakan memutar 
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dan mengangkat tubuh lawan melalui pinggang. Menjatuhkan lawan lewat 

punggung sambil membungkuk.  

 

                                                    

 
Gambar : 5 

Gulungan pinggang dan sisi luar lengan  
( Rajko Petrov, 1987 : 235 )   

 

2.1.4.6  Gulungan pinggang dan dobel lengan  Saling berpegangan dengan dua lengan 

mencoba mengkait. Melakukan gerakan berputar dan membanting dengan 

dua tangan sekaligus dengan cara mengangkat lewat pinggang.  

 

 

                

Gambar : 6 
Gulungan pinggang dan lengan  

( Rajko Petrov, 1987 : 235 )   
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2.1.4.7  Gulungan pinggang dan kuncian kepala ke depan. Membanting dengan 

mengunci kepala . Lawan diangkat lewat samping tubuh. 

 

 

Gambar : 7 
Gulungan pinggang dan kuncian kepala  

( Rajko Petrov, 1987 : 233 )   
 

2.1.4.8  Perlawanan dengan gulungan lengan 

 

 

 

Gambar : 8 
Gulungan lengan  

( Rajko Petrov, 1987 : 233 )   
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 Mendekap lawan dengan menjepit kepala, dengan gerakan memutar 

memegang lengan lawan dan diputar, diangkat dan dibanting ke arah 

belakang. ( Rajko Petkov, 1987 : 230-237 ) 

 

2.1.5 Kekuatan Otot Tungkai  

Dalam teknik bantingan pinggang, tungkai sangat besar pengaruhnya 

terhadap teknik bantingan pinggang.  Fungsi tungkai adalah sebagai penopang 

tubuh, selain sebagai penopang tubuh tungkai berfungsi juga sebagai tenaga 

pendorong awal dan pada saat menggangkat tubuh lawan.  

Menurut Soedarminto (1992: 60-61) tungkai terdiri dari tungkai atas 

dan tungkai bawah. Tungkai atas terdiri dari pangkal paha sampai lutut, 

sedangkan tungkai bawah terdiri atas lutut sampai kaki. Otot-otot tungkai atas 

meliputi: muscle abduktor maldanus, muscle abduktor brevis, muscle 

abduktor longus. Ketiga otot ini menjadi satu yang disebut muscle abduktor 

femuralis dan berfungsi menyelenggarakan gerakan abduksi dari femur, 

muscle rektus femuralis, muscle vastus lateralia eksternal, muscle vastus 

medialis intenal, muscle inter medial, Biseps femoris, berfungsi 

membengkokkan paha dan meluruskan tungkai bawah, muscle semi 

membranosus, berfungsi tungkai bawah, muscle semi tendinosus (seperti urat), 

berfungsi membengkokkan urat bawah serta memutar ke dalam, muscle 

sartorius, berfungsi  eksorotasi femur, memutar keluar pada waktu fleksi, serta 

membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan keluar. Otot-otot 

tungkai bawah meliputi : Otot tulang kering, depan muscle tibialis anterior, 
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berfungsi mengangkut pinggir kaki sebelah tengah dan membengkokkan kaki, 

muscle ekstensor talangus longus, berfungsi meluruskan jari telunjuk ke jari 

tangah, jari manis dan jari kelingking, Otot ektensi jempol, berfungsi dapat 

meluruskan ibu jari kaki, Tendo achilles, berfungsi meluruskan kaki di sendi 

tumit dan membengkokan tungkai bawah lutut (muscle poptliteus), muscle 

falangus longus, berfungsi membengkokkan empu kaki, muscle tibialis 

anterior, berfungsi membengkokkan kaki di sendi tumit dan telapak kaki 

sebelah ke dalam. 

Menururt Syaifuddin ( 1977 : 44-45 )  Otot-otot tungkai terdiri atas : 

2.1.5.1 Otot-otot tungkai atas terdiri atas :  

1). Otot Abduktor terdiri atas  : muskulus abduktor maldanus sebelah dalam, 

muskulus abduktor brevis sebelah tengah dan musksulus abduktor longus 

sebelah luar, ketiga otot ini menjadi satu dan disebut abduktor femoralis. 

Fungsinya menyelenggarakan gerakan abduksi dari fremur. 

2). Muskulus ekstensor atau otot berkepala empat terdiri atas : muskulus rektus 

femoris, muskulus vustus lateralis eksternal, muskulus vustus medialis 

internal, muskulus vustus intermedial. Kesemuaqnya ini merupakan otot 

terbesar. Otot fleksor femoris, yang terdapat di bagian belakang paha terdiri 

atas  biseps femoris atau otot berkepala dua, fungsinya membengkokkan 

paha dan meluruskan tungkai bawah, muskulus semi membranous, otot 

seperti selaput, fungsinya membengkokkan tungkai bawah, muskulus semi 

tendinosus otot seperti urat, fungsinya membengkokkan urat bawah serta 

memutarkan ke dalam, muskulus misartorius atau otot penjahit, bentuknya 
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panjang seperti pita, terdapat di bagian paha. Fungsinya weksorotasi femur, 

memutar keluar pada waktu lutut mengetul serta membantu gerakan fleksi 

femur dan memebengkokkan keluar. 

 

2.1.5.2  Otot-otot tungkai bawah terdiri atas : 

1) Otot tulang kering depan muskulus tabialis anterior, fungsinya mengangat 

pinggir kaki sebelah tengah dan membengkokkan kaki. 

2) Muskulus ekstensor talangus longus. Fungsinya meluruskan jari – jari kaki 

3) Otot kedang jempol fungsinya meluruskan ibu jari kaki. Urat-urat tersebut 

dipaut oleh ikat melintang dan ikat silang sehingga otot itu bisa 

membengkokkan kaki ke atas. 

4) Urat akiles, fungsinya meluruskan kaki di sendi tumit dan membengkokkan 

tungkai bawah lutut. Urat ini berpangkal pada kondilus tulang kering, 

melintang dan melekat di kondilus lateralis tulang paha. Fungsinya memutar 

tibia ke dalam 

5) Otot ketul empu jari panjang, berpangkal pada betis, uratnya melewati 

tulang jari dan melekat pada ruas empu jari. Fungsinya membengkokkan 

empu jari. 

6) Otot tulang betis belakang berpangkal pada selaput antara antara tulang dan 

melekat pada pangal tulang kaki, Fungsinya dapat membengkokkan kaki di 

sendi tumit dan telapak kaki sebelah dalam. 

7) Otot kedang jari bersama, letaknya di punggung kaki, fungsinya dapat 

meluruskan jari kaki ( Syaifuddin, 1997 : 44-45 )  
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  Gambar : 9  

    Otot – otot tungkai manusia 
    ( Thomson, 1981 : 71 ) 

Keterangan Gambar : 
 
1 Tensor Fasia Lata 14 Patela 
2 Vastus Lateralis 15 Vastus medialis 
3 Tibialis Anterior 16 Bektus Femoris 
4 Peroanus Longus 17 Sartorius 
5 Ekstensor Digitorum Longus 18 Anduktor Paha 
6 Ekatensor Atas 19 Gluteus Maximus 
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7 Retikula Bawah 20 Abduktor 
8 Tendon Ekstensor Jari kaki 21 Paha Medial 
9 Maleoulus Medialis 22 Paha Lateral 
10 Soleus 23 Ruang popliteum 
11 T. Tibia 24 Kepala Otot Gastrokmenius 
12 Gastroknemius 25 Tendon Akhilles 
13 Tendon Sartorius 26 Kalkaneus 
 

   
Untuk menggerakkan tungkai dan extensor pergelangan kaki adalah 

otot quadricepc exstensor, gastrocnemius dan gluteus maximus. Quadriceps 

extensor terdiri atas empat macam otot yaitu otot rectus femoris, vastus 

lateralis, vastus intermedialis dan vastus medialis. Otot ini mempunyai peran 

untuk mendorong kedepan  ( Soejoko, 1992:15). 

 

2.1.6 Kekuatan Otot Punggung.  

Pada otot-otot batang badan, salah satu yang  utama adalah otot 

punggung, dikatakan utama karena otot-otot tersebut berfungsi sebagai 

penegak batang badan yang mana sangat penting artinya untuk sikap dan 

gerak-gerik tulang belakang dan penggerak tulang punggung.  

2.1.6.1 Otot-otot punggung yang terlibat dalam melakukan teknik bantingan adalah  

otot-otot yang menggerakkan tangan adalah  sebagai berikut : 

1) Otot trepezius : Otot ini terdapat di semua ruas tulang punggung, berpangkal 

di tulang kepala disebut juga otot kerudung. Fungsinya mengangkat dan 

menarik sendi bahu. Bagian atas menarik scapula ke bagian medial dan bagian 

bawah menarik ke bagian lateral. 

2) Musculus latisius dorsi : disebut juga otot punggung lebar, berpangkal pada 

ruas tuang punggung yang kelima dari bawah fasia lumboid, tepi tulang 
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punggung dan iga ketiga dari bawah. Gunanya menutup ketiak bagian 

belakang, menengahkan dan memutar tuang pangkal lengan ke dalam. 

3) Musculus romboid : Berpangkal dari taju duri, dari tulang leher V ruang 

tulang punggung V dari sini menuju kepinggir tengah tulang belikat, ke atas 

dan ke tengah. 

2.1.6.2 Otot-otot punggung yang menggerakkan tulang iga atau otot pembantu 

pernafasan adalah  : 

1) Musculus seratus posterior inferior : atau otot gergaji belakang bawah Terletak 

di bawah otot punggung lebar berpangkal di fascia lumbodorsalis dan menuju 

ke iga V dari bawah. Gunanya menarik tulang iga ke bawah pada waktu 

bernafas.Musculus seratus posterior superior : Terletak di bawah otot belah 

ketupat dan berpangkal di ruas tulang leher keenam dan ketujuh dari ruas 

tulang punggung yang kedua Gunanya menarik tulang iga ke atas waktu 

inspirasi. 

2.1.6.3 Otot Punggung Sejati terdiri atas : 

1) Musculus inter spinalis traversi dan musculus semi spinalis : terdapat di 

antara kiri-kanan prosesus transverses dan prosesus spina. Fungsinya untuk 

sikap dan pergerakan tulang belakang. 

2) Musculus sakro spinalis ( musculus erector spina )  : terletak di samping 

ruang tulang belakang kiri dan kanan. Fungsinya menjaga dan memelihara 

kedudukan culomna vertebra dan pergerakan dari ruas tulang belakang. 

3)  Musculus quadratus lumborum : terletak di antara crita iliaka dan   os costa, 

terdiri atas dua lapisan, fleksi dari vertebra lumbalis dan di samping itu juga 

merupakan dinding bagian belakang rongga perut.  ( Syaifudin, 1977 : 42-43 ) 
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Gambar : 10 

Otot Punggung ( Syarifudin 1997 : 42 ) 
 

Keterangan Gambar : 
 

1 M. Romboideus Minor  16 M.Levator skapula 
2 M.Romboideus Major  17 M.Trapezius 
3 M. Spinius Servikis  18 M.Teres Major 
4 Fascia Deltoidea  19 M.Infraspinatus, Fasia 
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5 M. Seratus Posterior superior  20 Fasia Torakolumbalis 
6 Kostal  21 Skapula Angulus Inf. 
7 M. Latisimus dorsi  22 M.Latisimus dorsi 
8 M.Sweratus anterior  23 Fasia torakolumbalis abdominis 
9 Ujung Insersi M latisimus dorsi  24 Trigonum lumbale ( lumbare ) 

10 M.Seratus posterior inferior  25 M.Oblique eksternus 
11 M.Obliqus internus abdominis  26 Krista Illaka 
12 M.Trapezius    
13 M. Sternokleidomastoideus    
14 M.Spenius Kapitis    
15 M. Romboidus Minor    
 

2.1.7 Keadaan Atlet Gulat Kota Semarang  

Sejak lahirnya gulat di Kota Semarang, olahraga gulat sudah menunjukkan 

diri sebagai salah satu cabang olahraga  yang mampu menyumbang atlet gulat 

daerah untuk tingkat nasional. Walaupun belum bisa disejajarkan dengan daerah-

daerah yang merupakan gudang atlet gulat seperti DKI Jakarta,  Jawa Timur,  dan 

Kalimantan Timur, tetapi apa yang dicapai oleh Semarang khususnya, dan Jawa 

Tengah pada umumnya  cukup membanggakan. 

Akhir-akhir ini sasana-sasana gulat banyak muncul di Kota Semarang, dan 

kebanyakan menampung atlet-atlet berusia muda. Beberapa sasana yang cukup 

baik dan hidup di kota Semarang adalah : 

2.1.7.1 Sasana SMK Negeri 1 Semarang yang berkedudukan di SMK Negeri 1 

Semarang di jalan Dr. Cipto. Sasana ini berdiri pada tahun 1990, dengan 

pelatih Drs. Rubyanto Hadi, M,.Pd. yang pada masa lalunya adalah atlet gulat 

internasional yang cukup handal dan sekarang dosen di FIK UNNES. 

Anggotanya ada 30 atlet, dan sudah menghasilkan  atlet baik tingkat nasional 

maupun internasional yang ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan SEA 

Games.  
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2.1.7.2 Sasana SMP Negeri 16, yang berkedudukan di SMP Negeri 16 di Jalan 

Ngaliyan, dengan pelatih Haryanto dan Aris yang juga mantan atlet gulat 

nasional. Anggotanya ada 20 atlet dan sudah menghasilkan beberapa atlet 

nasional. 

2.1.7.3 Sasana SMP Negeri 4 yang berkedudukan di SMP Negri 4 Jl. Sukarno-Hatta 

Semarang dengan pelatih Bapak Arief. Anggotanya ada 25 atlet. 

2.1.7.4 Sasana UNNES atau Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di 

kampus UNNES Sekaran Gunungpati dengan pembina Bp. Drs. Wahadi, 

M.Pd. dan pelatih Bp. Drs. Rubiyanto Hadi,  M.Pd. Berdiri pada tahun 2004. 

Sasana ini tergabung dengan Unit Kegiatan Mahasiswa UNNES dengan 

anggota 30 orang atlet dan telah menyumbangkan banyak atlet nasional.  

Berdirinya UKM Gulat UNNES berawal dengan diselenggaraannya kejuaraan 

gulat mahasiswa du Universitas Jakarta . Seperti halnya UKM-UKM yang lain 

sejak berdirinya UKM Gulat UNNES juga dilengkapi dengan  tata 

kepengurusan, yang selama berdirinya sudah terjadi tiga kali ganti jabatan 

ketua. Yang pertama ketua dijabat oleh Bayu yang juga adalah atlet nasional 

sejak sebelum UKM Gulat UNNES berdiri, yang kedua Lody yang sampai 

sekarang masih tercatat sebagai mahasiswa UNNES dan aktif dalam UKM 

Gulat UNNES, yang ketiga dan sampai sekarang masih menjabat adalahEdi. 

Secara lengkap susunan kepengurusannya adalah : 

1. Pelindung  : Drs. Wahadi, M.Pd.  

2. Penasihat  : Drs. Rubianto Hadi, M.Pd. 

3. Ketua  : Edi 
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4. Wakil Ketua : Dedi 

5. Sekretaris  : Tresno 

6. Bendahara  : Danar 

7. Anggota Pengurus : Syaiful, Santoso, Zulham, Wijianto, Ratna, Siska,  

                                       Galih, Lody, dan Abas. 

Jumlah anggota UKM Gulat UNNES ada 40 orang atlet terdiri atas 30 atlet 

putra dan 10 atlet wanita. Sasana UNNES adalah sasana yang mempunyai 

sarana dan fasilitas   yang paling lengkap serta ruangan yamg besar. Leih baik 

bila dibandingkan dengan sasna-sana yang lain. Itulah sebabnya sasana 

UNNES sering dipakai untuk latihan-latihan  para atlet Kota Semarang 

terutama menghadapi kejuaraan-kejuaraan. Sesuai degan prisnsip 

kekeluargaan antar sasana, sasana UNNES juga sering dipakai sasana yang 

lain untuk tempat berlatih. 

 

2.1.8 Analisis Hubungan Kekuatan Otot Tungkai dan Kekuatan Otot 

Punggung dengan Kecepatan Melakukan Teknik Bantingan Pinggang  

2.1.8.1 Analisis Hubungan antara kekuatan Otot Tungkai dengan kecepatan 

Melakukan  Teknik  Bantingan Pinggang  

Dalam olahraga gulat biasanya posisi awalnya adalah berdiri, dengan 

demikian otot tungkai sudah berperan di sini. Titik berat badan diusahakan berada 

di tengah-tengah antara dua kaki, diusahkan posisi yang kuat yang berati otot 

tungkai akan bekerja lebih keras. Untuk menggerakkan tungkai dan ekstensor 

pergelangan kaki, berfungsi otot quadriceps exstensor, gastronemieus  dan 
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gluteus maximus. Qudriceps extensor terdiri atas empat otot yaitu : otot rectus 

femoris, vastus lateralis, dan vastus medialis. Otot ini berperan untuk gerak 

mendorong kedepan ( Soejoko,1992: 52 ). Dan gerakan ini sangat berarti pada 

saat pegulat melakukan gerakan mengangkat dan membanting. Dalam gerakan 

mengangkat dan membanting dorongan kekuatan tungkai sangat berarti. Dari 

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan otot tungkai mempunyai 

hubungan yang positif pada prestasi membanting. Dengan demikian bahwa jika 

semakin kuat otot tungkai maka akan semakin baik pula bantingan yang akan 

dicapai dan ditunjang dengan teknik yang baik dan benar.  

2.1.8.2 Analisis Hubungan Antara Kekuatan Otot Punggung dengan Kecepatan 

Melakukan   Teknik Bantingan Pinggang.  

Kekuatan otot adalah kekuatan yang digunakan oleh sekelompok otot 

 tubuh dalam satu kontraksi maksimal. ( Harsono, 1988: 176 ) Kekuatan otot 

punggung adalah kemampuan sekelompok otot yang terdapat pada punggung 

seseorang dalam menanggung beban dan mengerahakan tenaga secara maksimal 

selama melakukan aktivitas membanting. 

Otot punggung yang berfungsi sebagai penegak batang badan sangat 

berperan dalam membentuk kekuatan otot tubuh pada umumnya. Terlebih untuk 

teknik bantingan pinggang yang merupakan teknik yang banyak memerlukan 

tenaga. Lebih lanjut dikatakan otot punggung juga besar artinya dalam 

membentuk sikap dan gerak-gerak tulang belakang oleh karena itu, kekuatan otot 

punggung  sangat penting dalam menunjang sikap badan yang sempurna. Dengan 
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demikian hubungannya dengan kegiatan membanting kekuatan otot punggung 

menjadi yang paling penting, sehingga dihasilkan bantingan yang baik.  

Dengan dasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan otot 

punggung mempunyai hubungan yang positif terhadap hasil bantingan pinggang. 

Dengan demikian dapat berarti bahwa jika semakin kuat otot punggung 

seseorang, maka semakin tinggi pula prestasi bantingan pinggang yang dapat 

dicapai dengan teknik yang baik dan benar.  

2.1.8.3 Analisis Biomekanika Hubungan antara Kekuatan Otot Tungkai dan 

Kekuatan Otot Punggung dengan Kecepatan Melakukan Teknik 

Bantingan Pinggang.  

  Jansen, Schultz dan Bangerter ( 1983:194) mengatakan bahwa tubuh 

terdiri atas susunan tulang yang keras dan panjang berfungsi sebagai pengungkit, 

melalui titik sumbu serta titik yang mengelilingi titik dimana pengungkit itu 

bergerak, dimana penerapan gaya akan memperkuat satu otot atau lebih yang 

disebabkan oleh kontraksi dari otot-otot, dimana titik tahanannya adalah 

merupakan pusat gravitasi dari segmen tubuh yang bergerak. Pada teknik 

bantingan pinggang kelembaman atau inertia pertama sekali diatasi oleh kekuatan 

kaki yang memindahkan daya menahan beban ke daya dorong dalam suatu mata 

rantai dengan tubuh bagian bawah yang bergerak dinamis yaitu pinggang dan 

pinggul mendahului bagian atas menuju tahap akhir dari suatu bantingan. ( J.M. 

Ballesteros, 1979:5) .  

  Raven ( 1994: 14 ) mengatakan bahwa otot punggung berfungsi 

sebagai penegak batang badan yang penting artinya untuk sikap dan gerak-gerik 
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tulang belakang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kedua kekuatan otot 

ialah otot tungkai dan  otot punggung, dan kemudian juga otot lengan sangat 

penting dalam teknik bantingan pinggang  mengingat teknik bantingan pinggang 

merupakan suatu bentuk gerakan mengangkat, mendorong, dan membanting 

sebuah beban yang dilakukan dengan menggunakan pinggang sebagai tumpuan 

beban.  

Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan pada gerak 

bantingan pinggang dalam hubungannya dengan kecepatan teknik bantingan 

pinggang bahwa kekuatan otot tungkai dan  kekuatan otot punggung, bahkan 

kemudian otot lengan yang segaris akan berfungsi sebagai pengungkit sedangkan 

pinggang berfungsi sebagai titik tumpu atau axis dan tungkai akan berfungsi  

sebagai penumpu ketika gerak saat mengangkat dan mendorong sampai dengan 

berakhirnya fungsi-fungsi tersebut.  

 

2.2 Hipotesis   

  Berdasarkan uraian pada landasan teori dan analisis kekuatan otot 

tungkai dan kekuatan otot punggung dalam hubungannya dengan kecepatan 

melakukan  teknik  bantingan pinggang maka dapat ditarik hipotesis seperti 

berikut :  

2.2.1 Ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan kecepatan melakukan  

teknik bantingan pinggang pada atlet gulat Kota Semarang Tahun 2006. 

2.2.2 Ada hubungan antara kekuatan otot pungggung dengan kecepatan melakukan 

teknik bantingan pinggang pada atlet gulat Kota Semarang Tahun 2006. 
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2.2.3 Ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot punggung 

dengan kecepatan melakukan teknik bantingan pinggang pada atlet gulat Kota 

Semarang Tahun 2006. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Hubungan antara kekuatan 

otot tungkai dam kekuatan otot punggung dengan kecepatan melakukan teknik 

bantingan pinggang pada atlet gulat Kota Semarang Tahun 2006. Dan metode yang 

digunakan adalah metode survey tes. Untuk penelitian lebih lanjut diperlukan hal-hal 

sebagai berikut : 

 

3.1 Populasi Penelitian 

    Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (  Suharsimi Arikunto, 

2002 : 108). Populasi dalam penelitian ini adalah atlet gulat Kota Semarang 

yang terdiri atas : 1) sasana SMP Negeri 4  25 atlet, , 2) sasana SMP Negeri 16 

: 20 atlet, 3) sasana UNNES : 30 atlet dan 4) SMK Negri 1 : 30 atlet. Jadi 

jumlahnya ada  105 orang atlet.  Populasi tersebut mempunyai beberapa sifat 

yang sama. Hal ini sama dengan pendapat Sutrisna Hadi ( 1987 :102 ) yang 

mengatakan bahwa populasi ialah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk 

diteliti, dan populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau individu yang 

paling sedikitnya  mempunyai satu sifat yang sama. Adapun sifat yang sama 

dalam penelitian adalah sebagai berikut : 1) Jenis kelamin populasi adalah laki-

laki 2) Usia populasi rata-rata antara 18-22 tahun. 3) Menguasai teknik dasar 

gulat.  
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3.2 Sampel Penelitian 

  Bila dilihat persyaratan populasi, maka populasi yang ada di dalam 

penelitian ini sudah memenuhi syarat populasi. Karena jumlahnya cukup 

banyak maka tidak semua populasi dijadikan sample. Mengingat pertimbangan-

pertimbangan waktu, tenaga dan biaya maka peneliti hanya akan mengambil 

sebagian saja sebagai sample. Teknik sampling menggunakan sistem random. 

Setelah diacak dan dirandom maka dapatlah 30 orang atlet sebagai sampel 

dalam penelitian ini.  

  

3.3 Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel ialah variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan 

sebagai penyebab salah satu faktor dalam penelitian. Sedangkan variabel 

terikat adalah variabel yang dipengaruhi. 

 Variabel-variabel penelitian ini adalah : 

3.3.1 Variabel bebas atau  X yang terdiri dari dua yaitu : 

.3.3.1.1 Variabel bebas 1 atau X1  ialah kekuatan otot tungkai 

3.3.1.2 Variabel bebas 2 atau X2  ialah kekuatan otot punggung  

3.3.2 Variabel tergantung  atau Y yaitu hasil kecepatan bantingan pinggang 

 

3.4 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah desain korelasional atau 

corelational Design. Adapun desain yang dimaksud terlihat pada diagram 



 40
 

 
 berikut :         

 

                          

                                             X1 - Y         
                                            
 

                                                 X2 - Y 

                                                                     

                                                   X1,2 - Y 
 

 

 

Gambar : 11 

Desain Penelitian corelational Design 

( Suharsimi Arikunto, 2002 : 73 ) 

 

 

3.5 Prosedur Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah survey tes dan  dilakukan  langkah-

langkah sebagai berikut : 

3.6.1 Langkah awal : 1) Mengajukan tema kepada Ketua Jurusan, 2) Mengajukan 

proposal kepada dosen pembimbing, 3) Mengajukan surat ijin penelitian. 

3.6.2 Pelaksanaan penelitian : 1 ) Melakukan pengukuran kekuatan otot tungkai dan 

kekuatan otot punggung. 2) Mencatat kecepatan atlet melakukan teknik 

bantingan pinggang dalam satuan detik.  

Kekuatan Otot 
Punggung (X2) 

Kekuatan Otot 
Tungkai (X1) 

Hasil  kecepatan 
Bantingan Pinggang (Y) 
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3.6.3 Data  yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan komputerisasi dengan 

sistem SPSS ( Statistical Product and Service  Solutions ) versi 10  ( Syahri 

Alhusin, 2005 : 274 ) Apabila pengolahan data telah selesai maka dilanjutkan 

dengan pembuatan laporan penelitian 

3.6.4 Tes dilaksanakan pada : 

 Hari / Tanggal  : Senin, tanggal 12 Juni 2006   

 Waktu  : Pukul 15.00 sampai selesai  

 Tempat : Di Aula Laboratorium FIK UNNES 

 

3.6 Tehnik Pengambilan Data 

Jenis Penelitian ini adalah survey, dan  menurut Winarno Surakhmad         

(1982:221) survey pada umumnya merupakan cara pengumpulan data dari 

sejumlah unit atau individu dalam satu jangka waktu bersamaan. 

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut : 

semua peserta tes melakukan tes penukuran kekuatan otot tungkai dengan alat 

back and leg dynamometer. Kemudian peserta tes juga melakukan tes kekuatan 

otot punggung dengan back and leg dynamometer. Masing-masing melakukan 

dua kali dan akan diambil hasil tes yang terbaik, kemudian melakukann tes 

kecepatan teknik bantingan pinggang.  

  

3.7 Instrumen Penelitian 

 Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam 

ialah 1) tes kekuatan otot tungkai dengan menggunakan back and leg dynamo-



 42
 

 
meter, 2) Tes kekuatan otot punggung dengan menggunakan  back and leg 

dynamo-meter,  3) tes kecepatan teknik bantingan pinggang.  

 

 

 

Gambar :12 

Alat Back and Leg Dynamometer 

( Dokumentasi Penelitian 2006 ) 

 

3.7.1 Tes Kekuatan Otot Tungkai 

Peralatan yang digunakan adalah : a) Back and Leg Dynamometer : 

Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan otot punggung dan kekuatan 

otot tungkai.  Adapun pelaksanaannya : Peserta tes berdiri di atas tumpuan 

dynamometer. Panjang rantai dynamometer diatur sedemikian rupa sehingga 
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sesuai dengan posisi agak membungkuk lebih kurang 30o. Tongkat pegangan 

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

posisi supinasi. Kedua kaki lurus. Tarik tongkat pegangan ke atas dengan 

menggunakan otot-otot ekstensor batang tubuh, dengan jalan meluruskan 

punggung. Selama melakukan tarikan, kedua bahu ditarik ke belakang. Tumit 

tidak boleh diangkat dan kaki tetap lurus. Pencatat skor membaca penunjukkan 

jarum pada skala saat maksimum tercapai. Ulangi sebanyak dua kali dengan 

selang waktu satu menit. Skor dicatat dalam satuan Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 13 

Pelaksanaan Tes Kekuatan Otot Tungkai 

  ( Dokumentasi Penelitian : 2005 ) 
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3.7.2 Tes Kekuatan Otot Punggung 

Peralatan yang digunakan adalah : a) Back and Leg Dynamometer : 

Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan otot punggung dan 

 kekuatan otot tungkai.   

 

 

 

Gambar : 14 

Tes Pengukuran otot Punggung 

( Dokumentasi Penelitian 2006 ) 

 

Adapun pelaksanaannya : Peserta tes berdiri di atas tumpuan 

dynamometer. Panjang rantai dynamometer diatur sedemikian rupa sehingga 

sesuai dengan posisi agak membungkuk lebih kurang 30o. Tongkat pegangan 
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digenggam oleh tangan kanan dengan posisi pronasi dan oleh tangan kiri 

dengan posisi supinasi. Kedua kaki lurus. Tarik tongkat pegangan ke atas 

dengan menggunakan otot-otot ekstensor batang tubuh, dengan jalan 

meluruskan punggung. Selama melakukan tarikan, kedua bahu ditarik ke 

belakang. Tumit tidak boleh diangkat dan kaki tetap lurus. Pencatat skor 

membaca penunjukkan jarum pada skala saat maksimum tercapai. Ulangi 

sebanyak dua kali dengan selang waktu satu menit. Skor dicatat dalam        

satuan Kg 

3.7.3 Tes Kecepatan melakukan Teknik Bantingan Pinggang 

Instumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kecepatan 

melakukan teknik bantingan pinggang untuk mengetahui kemampuan sampel 

dalam melakukan teknik teknik bantingan pinggang. 

 

Gambar : 15 
Gambar teknik bantingan pinggang. 

( Rajko Petrov, 1987 : 235 )   
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Pelaksanaanya adalah :  

1) Kedua pegulat berdiri berhadapan, siap untuk melakukan bantingan 

2) Setelah ada aba-aba Ya kedua pegulat saling membanting. 

3) Dari saat aba-aba Ya stopwatch dijalankan sampai salah satu pegulat 

mampu menjatuhkan lawannya, stopwatch dimatikan. 

4) Dicatat berapa detik waktu yang dicapai pegulat untuk menjatuhkan 

lawannya dengan teknik bantingan pinggang.  

 

3.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

 Dalam suatu penelitian banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian, terutama penelitian eksperimental. Apalagi penelitian ini dilakukan 

tidak dalam suatu laboratorium sehingga banyak hal yang tidak mungkin dapat 

dikendalikan. Paling tidak peneliti berupaya untuk meminimalkan. Adapun 

kemungkinan-kemungkinan yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi 

penelitian antara lain : 

3.8.1  Pemberian Informasi. 

Pada saat pengambilan data, sampel dikumpulkan diberi penjelasan 

tentang apa saja yang harus dilakukan, serta cara-caranya bagaimana 

melakukannya. Apabila informasi yang diberikan tidak jelas sehingga 

menyebabkan sampel salah melakukannya. Maka pemberian informasi sangat 

berperan penting dalam usaha memperoleh hasil yang baik sebelum 

memberikan informasi terhadap sampel 
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3.8.2     Petugas pengambil data. 

Data adalah catatan penting yang akan dijadikan acuan dalam 

penelitian. Oleh sebab itu dalam mencatat data harus dicarikan petugas yang 

benar-benar trampil, cermat dan berpengalaman. Hal ini untuk menghindari 

kesalahan pencatatan data yang bisa berakibat fatal dalam suatu penelitian. 

Dalam penelitian ini pengambilan data hanya sekali dilakukan, oleh sebab itu 

hasil penelitian ini bisa saja menjadi tidak seperti yang diharapkan apabila cara 

pengambilan data dilakukan oleh orang-orang yang kurang atau bahkan yang 

belum berpengalaman menggunakan berbagai alat dalam intrumen penelitian 

ini. Namun karena petugas pengambil data adalah orang-orang yang telah 

berpengalaman dalam bidangnya maka hal tersebut dapat diminimalkan. Sebab 

para petugas adalah para atlet dan pelatih gulat dan pelaksanaannya dibantu 

oleh dosen pembimbing 

3.8.3  Kondisi Kesehatan Sampel 

Tes teknik bantingan pinggang harus dilakukan oleh atlet dalam 

keadaan sehat karena aktivitasnya termasuk aktivitas berat. Oleh karena itu 

untuk menjaga kesehatan atlet, kepada mereka dianjurkan untuk menjaga 

kesehatannya dengan tidur cukup, makan teratur. 

3.8.4 Tempat dan Cuaca 

Tempat  yang   digunakan   untuk   tes   berada   di   ruangan   atau   di  

gedung sehingga pada saat hujan tes tetap dapat dilaksanakan. Sehingga yang 
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 penting diperhatikan justru sampelnya karena pelaksanaannya sore hari. Jadi 

 apabila terjadi hujan pada saat itu maka pelaksanaan  penelitian bisa ditunda. 

Tetapi karena pelaksanaan tes ini berada di dalam gedung maka cuaca tidak 

begitu menjadi kendala.  

3.8.5 Kesungguhan sampel  

Kesungguhan sampel dalam melakukan teknik bantingan pinggang 

sangat menentukan hasil penelitian. Oleh karena itu kepada sampel diberikan 

motivasi, pengertian, perhatian dan semangat agar perlakuan dari test teknik 

bantingan pinggang dilakukan dengan sungguh-sungguh agar dapat diperoleh 

hasil test kemampuan teknik bantingan pinggang sesuai dengan kemampuan 

aslinya. 

 

3.9 Analisis Data 

 Penelitian ini  akan melihat hubungan  kekuatan otot punggung dan 

kekuatan otot tungkai dengan kecepatan teknik bantingan pinggang , di mana di 

sini terdapat tiga variabel bebas dan  satu variabel tergantung, maka tehnik 

analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi ganda dan juga regresi 

sederhana. Setelah pengukuran selesai dilakukan maka dilanjutkan dengan 

tabulasi data kemudian dilakukan penghitungan statistik deskriptif yang terlebih 

dahulu dilakukan transformasi data diubah ke skor T baru kemudian dilakukan 

penghitungan-penghitungan uji persyaratan yakni uji normalitas menggunakan 

statistik non parametrik  dengan kolmogorov-Smirnov tes, dan uji homogenitas 
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dengan Chi-Square dan untuk uji linieritas dan keberartian model dengan uji t dan 

uji F. Tetapi apabila dalam uji persyaratan ada variabel tidak linier maka 

pengujian akan menggunakan uji lain yaitu uji korelasi Kendall’s. Dan 

pengolahan data ini menggunakan komputerisasi dengan sistem SPSS versi 10 

(Syahri Alhusin, 2003 :182 ). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Deskripsi Data 

 Judul dalam penelitian ini adalah “Hubungan antara Kekuatan Otot 

Tungkai dan Kekuatan Otot Punggung Dengan Kecepatan Melakukan Teknik 

Bantingan Pinggang pada Atlet Gulat Kota Semarang Tahun 2006”. Tujuan 

penelitian ini adalah ingin mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian 

ini ialah apakah ada hubungan antara Kekuatan Otot Tungkai dan Kekuatan Otot 

Punggung Dengan Kecepatan Melakukan  Teknik Bantingan Pinggang pada Atlet 

Gulat Kota Semarang Tahun 2006. Maka dilakukan penelitian di lapangan dengan 

mengukur variabel-variabel bebas ada dua ialah 1) kekuatan otot tungkai,             

2) kekuatan otot punggung yang keduanya diukur dengan menggunakan alat back 

and leg dynamometer, 3) kecepatan melakukan teknik bantingan pinggang. 

Setelah penelitian lapangan selesai dilakukan maka dilanjutkan dengan 

tabulasi data dan dilanjutkan dengan penghitungan statistik deskriptif yang hasil 

perhitungannya dirangkum dalam tabel berikut ini : 

Tabel : 1 
Rangkuman Perhitungan Statistik Deskriptif 

Variabel N Minim Maksim Mean Std.Dev 
Kek Otot Tungkai 30 120 200 144.47 23.25 
Kek otot Punggung 30 127 200 150.97 20.44 
Kec Bant Pinggang 30 0.79 1.38 1.0310 0.1650 
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4.2 Hasil Penelitian 

 Setelah penghitungan statistik deskriptif selesai dilakukan seperti 

terlihat pada tabel diatas maka dilanjutkan dengan uji hipotesis. Untuk menguji 

hipotesis perlu dilakukan uji persyaratan terlebih dahulu yang meliputi : 1) uji 

normalitas data,   2) uji homogenitas data, 3) uji linieritas garis regresi, 4) uji 

keberatian model. Kemudian langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

4.2.1 Uji Persyaratan Analisis 

4.2.1.1 Uji Normalitas Data  

  Uji normalitas data dalam penelitian ini dengan statistik non 

parametrik menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Adapun untuk menguji 

normalitas ini dengan ketentuan : jika signifikansi   >  0.05   berarti  normal, 

dan  jika signifikansi < 0.05 berarti tidak normal  Dari perhitungan diperoleh 

hasil sebagai berikut :  

Tabel : 2 

Rangkuman hasil perhitungan Uji Normalitas  

 

 

  

 
  

Berdasarkan pada tabel dua terlihat bahwa seluruh variabel 

berdistribusi normal. 

 

 

Variabel Signifikansi Keterangan 
Kekuatan Otot Tungkai 0.057 >0.05 Normal 
Kekuatan otot Punggung 0.216 > 0.05 Normal 
Kec Bantingan Pinggang 0.239 > 0.05 Normal 
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4.2.1.2 Uji Homogenitas Data 

  Uji  Homogenitas dalam penelitian ini  dengan menggunakan   Chi-

Square  dan  dengan ketentuan jika  signifikansi  > 0.05 berarti homogen, 

sedang jika  nilai signifikansi < 0.05 berarti tidak homogen. Adapun dari 

perhitungan  diperoleh hasil sebagai berikut :  

Tabel : 3 

Rangkuman hasil perhitungan Uji Homogenitas 
Variabel Signifikansi Keterangan 

Kekuatan Otot Tungkai 0.860 > 0.05 Homogen 
Kekuatan Otot Punggung 0.993 > 0.05 Homogen 
Kec Bantingan Pinggang 0.999 > 0.05 Homogen 

 

  Dari tabel 3 tersebut diatas nampak bahwa semua variabel penelitian 

yang ada menunjukkan nilai signifikansi > 0.05, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa secara keseluruhan data tersebut adalah Homogen.  

4.2.1.3 Uji Linieritas  Garis Regresi  

  Uji linieritas ini dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya hubungan 

antara prediktor yaitu variabel-variabel kekuatan otot tungkai (X1), kekuatan 

otot punggung (X2), dengan kecepatan teknik bantingan pinggang sebagai 

variabel (Y). Dalam uji linieritas garis regresi ini dengan melihat nilai F 

dengan ketentuan sebagai berikut : jika Fhitung > Ftabel atau jika nilai 

signifikansi  < 0.05 berarti linier. Sedang jika  Fhitung < Ftabel  atau jika nilai 

signifikansi > 0.05 berarti tidak linier . Dari perhitungan data diperoleh hasil 

sebagai berikut:        
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Tabel : 4 

Rangkuman hasil perhitungan uji linieritas garis regresi 
 

 

 Dengan melihat tabel 4 dapat pahami bahwa ada salah satu variabel 

dalam penelitian menunjukkan garis regresinya tidak linier yaitu untuk vaiabel 

kekuatan otot punggung. Oleh karena itu salah satu persyaratan  uji hipotesis 

tidak terpenuhi maka digunakan alternatif metode statistik yang tidak harus 

memakai suatu parameter tertentu, seperti keharusan adanya Mean, standar 

Deviasi, varians dan lain-lainnya, metode seperti ini disebut sebagai metode 

statistik non parametrik ( Singgih Santoso, 2005 : 396 ). Selanjutnya untuk 

mengetahui hubungan antar variabel maka uji yang digunakan ialah  Korelasi 

Kendall. 

 

4.2.2 Uji Hipotesis 

4.2.2.1 Hubungan Antara Kekuatan Otot Tungkai Dengan Kecepatan Melakukan 

Teknik Bantingan Pinggang Pada Atlet Gulat Kota Semarang Tahun 2006. 

  Uji ini dimaksudkan untuk menguji hubungan antara variabel kekuatan 

otot tungkai dengan kecepatan melakukan teknik bantingan pinggang. Dari 

perhitungan diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel berikut ini : 

 

 

Variabel Fhitung   
Signifikansi 

Keterangan 

Kekuatan Otot Tungkai  7.870 0.009 < 0.05 Linier 
Kekuatan Otot Punggung 1.063 0.311 > 0.05 Tidak Linier 
Gab Kek.Tungkai, punggung. 4.167 0.026 < 0.05 Linier 
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Tabel : 5 

Rangkuman output korelasi non parametrik 
Correlations 

Kek Ot 
Punggung 

Kek Ot 
Tungkai 

Kec Ban 
Pinggul 

Kendall's tau_bKek Ot 
Punggung 

Correlation Coefficient 1.000 .382 -.170 

  Sig. (2-tailed) . .004 .197 
  N 30 30 30 
Kek Ot Tungkai Correlation Coefficient .382 1.000 -.377 
  Sig. (2-tailed) .004 . .004 
  N 30 30 30 
Kec Bantingan 
Pinggang 

Correlation Coefficient -.170 -.377 1.000 

  Sig. (2-tailed) .197 .004 . 
  N 30 30 30 

**  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 

  Dari hasil perhitungan korelasi non parametrik diperoleh angka 

koefisien korelasi antara kekuatan otot tungkai dengan kecepatan melakukan 

bantingan pinggang sebesar – 0.377 < 0.5. Angka ini menunjukkan lemah 

korelasi antara kekuatan otot tungkai dengan kecepatan teknik melakukan 

bantingan pinggang  karena berada dibawah 0.5 atau lebih kecil dari 0.5, 

sedangkan tanda “minus” menunjukkan bahwa semakin lemahnya kekuatan 

otot tungkai akan membuat semakin lambatnya teknik membanting bantingan 

pinggang. Untuk menguji apakah korelasinya signifikan ialah dengan 

ketentuan : jika nilai signifikansi   > 0.05, H0 diterima, jika signifikansi < 0.05 

H0 ditolak. Dari hasil perhitungan pada kolom signifikansi 2-tailed untuk 

variabel kekuatan otot tungkai diperoleh angka signifikansi sebesar 0.004 < 

0.05 berarti H0 ditolak  dengan demikian disimpulkan Hipotesis nihil yang 

diajukan berbunyi : “ Tidak terdapat hubungan antara kekuatan otot tungkai 

dengan kecepatan melakukan teknik bantingan pinggang” adalah ditolak Dan 

hipotesis alternatif yang berbunyi : Terdapat hubungan antara kekuatan otot 
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tungkai dengan kecepatan melakukan teknik bantingan pinggang “ adalah 

diterima.  

 

4..2.2.2 Hubungan Antara Kekuatan Otot Punggung Dengan Kecepatan Teknik 

Melakukan Teknik Bantingan Pinggang pada Atlet Gulat Kota Semarang 

Tahun 2006. 

  Dari hasil perhitungan korelasi non parametrik diperoleh angka 

koefisien korelasi antara kekuatan otot punggung dengan kecepatan bantingan 

pinggang sebesar – 0.170 < 0.5. Angka ini menunjukkan lemah korelasi antara 

kekuatan otot punggung dengan kecepatan teknik bantingan pinggang karena 

berada dibawah 0.5 atau lebih kecil dari 0.5, sedangkan tanda “minus” 

menunjukkan bahwa semakin lemahnya kekuatan otot punggung akan 

membuat semakin lambatnya teknik membanting bantingan pinggang. Untuk 

menguji apakah korelasinya signifikan ialah dengan ketentuan : jika nilai 

signifikansi > 0.05, H0 diterima, jika signifikansi < 0.05 H0 ditolak. Dari hasil 

perhitungan pada kolom signifikansi 2-tailed untuk variabel kekuatan otot 

tungkai diperoleh angka signifikansi sebesar 0.197 > 0.05 berarti H0 diterima  

dengan demikian disimpulkan Hipotesis nihil yang diajukan berbunyi :            

“ Tidak terdapat hubungan antara kekuatan otot punggung dengan kecepatan 

melakukan teknik bantingan pinggang” adalah diterima Dan hipotesis 

alternatif yang berbunyi : “Terdapat hubungan antara kekuatan otot punggung 

dengan kecepatan melakukan teknik bantingan pinggang “ adalah ditolak.  
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4.2.2.3 Hubungan antara Kekuatan Otot Tungkai dan Kekuatan Otot Punggung 

Dengan Kecepatan Melakukan Teknik Bantingan Pinggang pada Atlet Gulat 

Kota Semarang Tahun 2006. 

  Untuk melihat hubungan antara variabel kekuatan otot 

punggung dan kekuatan otot tungkai dengan kecepatan teknik bantingan 

pinggang maka dihitung dengan statistik non parametrik Kendall’s W Test. 

Setelah dilakukan penghitungan yang hasilnya seperti tabel berikut ini :  

Tabel : 6 

Rangkuman Hasil Perhitungan Chi-Square 
     Ranks 
 

 

Tabel : 7 
 Rangkuman Hasil Perhitungan 

Test Statistics 
 

N 30 
Kendall's W .804 
Chi-Square 48.267 
Df 2 
Asymp. Sig. .000 

   a  Kendall's Coefficient of Concordance 
 
 

Hipotesis yang diajukan adalah H0 : Tidak ada hubungan antara kekuatan otot 

punggung dan kekuatan otot tungkai dengan kecepatan melakukan  teknik 

bantingan pinggang pada atlet gulat Kota Semarang Tahun 2006. Untuk 

mengambil keputusan ketentuannya ialah dengan membandingkan nilai 

statistik hitung dengan statistik tabel : jika statistik hitung < statistik tabel, H0 

diterima, jika statistik hitung > statistik tabel, H0 ditolak. 

  Mean Rank 
Kek Ot Punggung 2.73 
Kek Ot Tungkai 2.27 
Kec Ban Pinggang 1.00 
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 Dari tabel terlihat bahwa hasil perhitungan statistik hitung       

Kendall’s W diperoleh angka sebesar 0.804, untuk sampel besar maka dipakai 

perhitungan  Chi-Square : dimana rumusnya adalah sebagai berikut : 

χ 2  = [m (n-1)]W 

m adalah 30 ( sampel ) dan n adalah 3 ( banyaknya variabel ). Dengan 

demikian : χ2 = [ 30 ( 3 - 1 ) ] x 0.804 = 48.267.  Untuk mendapatkan statistik 

tabel ialah dengan melihat tabel Chi-Square, untuk df ( derajad kebebasan ) = 

k - 1 =  3  -  1 =  2, dan tingkat signifikansi ( α ) = 5 %, maka didapat angka 

statistik tabel sebesar tabel = 5.591. Oleh karena statistik hitung yang 

diperoleh adalah sebesar  48.267 > 5.591 berarti H0 ditolak, dengan demikian 

kesimpulannya adalah  “Terdapat hubungan antara kekuatan otot punggung 

dan kekuatan otot tungkai dengan kecepatan melakukan teknik bantingan 

pinggang pada atlet gulat Kota Semarang Tahun 2006”. 

 Pada tabel hasil terlihat angka koefisien konkordansi Kendall adalah 

0.804, angka koefisien korelasi berkisar antara 0 sampai 1, oleh karena angka 

koefisien yang diperoleh adalah 0.804 adalah dibawah 1. Maka bisa dikatakan 

bahwa tingkat keselarasan atau konkordansi variabel kekuatan otot punggung, 

kekuatan otot tungkai dengan kecepatan teknik bantingan pinggang diatas 

walaupun ada tetapi lemah. 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian  

   Berdasarkan uji hipotesis penelitian yang telah dilakukan diperoleh 
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 hasil bahwa : hipotesis alternatif yang diajukan adalah “diterima” dan hipotesis 

nihil yang diajukan adalah “ditolak.” Dengan demikian  hasil uji hipotesis yang 

diperoleh ialah meliputi : 

1) “Terdapat hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan kecepatan 

melakukan teknik bantingan pinggang pada atlet gulat Kota Semarang Tahun 

2006”. 

2) “Tidak terdapat hubungan antara kekuatan otot punggung dengan kecepatan 

melakukan teknik bantingan pinggang pada atlet gulat Kota Semarang Tahun 

2006”. 

3) “Terdapat hubungan antara kekuatan otot punggung dan kekuatan otot tungkai 

dengan kecepatan melakukan teknik bantingan pinggang pada atlet gulat Kota 

Semarang Tahun 2006”.  

   Dari hasil penelitian diatas tidak semua hipotesis terbukti atau diterima  

mengapa hal itu bisa terjadi, banyak hal yang menjadi penyebab antara lain :  

4.3.1 Mekanika Gerak Teknik Bantingan Pinggang. 

  `Jansen, Schultz dan Bangerter ( 1983:194) mengatakan bahwa tubuh 

terdiri atas susunan tulang yang keras dan panjang berfungsi sebagai pengungkit, 

melalui titik sumbu serta titik yang mengelilingi titik dimana pengungkit itu 

bergerak, dimana penerapan gaya akan memperkuat satu otot atau lebih yang 

disebabkan oleh kontraksi dari otot-otot, dimana titik tahanannya adalah 

merupakan pusat gravitasi dari segmen tubuh yang bergerak. Pada teknik 

bantingan pinggang titik tumpu berat badan ada pada kaki dengan pinggang 

sebagi tumpuan teknik bantingan pinggang. Sedang teknik bantingannya  lebih 
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banyak bersifat dorongan yang hanya menggunakan otot lengan. Sementara 

pinggang sebagai tumpuan beban tidak bisa berfungsi sebagai as dalam gerak 

membanting karena beban tidak berada pada lengan. Sebab lengan tidak menahan 

beban, hanya berfungsi sebagai daya dorong, yang meneruskan gerakan awal 

pada tungkai. Dari gerakan yang demikian fungsi otot sangat besar ada pada 

tungkai dan lengan walau sumbangan lengan tentu tidak sebesar tungkai. 

Sementara punggung walaupun ada juga sumbangannya  tetapi secara statistik 

tidak berarti.  

4.3.2 Kedudukan otot tungkai terhadap tumpuan bantingan pinggang 

  Bantingan pinggang menggunakan pinggang sebagai titik tumpu 

bantingan. Dengan demikian organ yang harus menahan beban adalah organ-

organ yang terletak di bagian pinggang ke bawah. Organ tubuh yang terletak di 

bagian bawah atau di bawah pinggang adalah tungkai. Maka tungkai menjadi 

satu-satunya organ tubuh yang harus menahan beban, apalagi dalam gerakan 

membanting tungkai juga menjadi titik awal gerakan mendorong ke depan. Maka 

dalam melakukan teknik bantingan pinggang otot tungkai sangat berperan. 

Dengan kata lain antara kekuatan otot tungkai dengan kecepatan teknik bantingan 

pinggang ada hubungan yang sifnifikan.  

4.3.3 Kedudukan otot punggung terhadap tumpuan bantingan pinggang. 

  Secara anatomis kedudukan punggung adalah di atas pinggang. Kalau 

pinggang sebagai titik tumpu bantingan pinggang itu berarti otot punggung tidak 

mempunyai kerja yang keras. Fungsi otot punggung adalah menjaga tegaknya 

tubuh. Tegaknya tubuh memang diperlukan tetapi dalam menyumbang kekuatan 
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untuk bantingan dengan kedudukan di atas titik tumpu bantingan, otot punggung 

tidak menyumbang apa-apa. Mungkin ada juga hubungannya, tetapi sangat kecil 

dan tidak terlihat. Maka jika dihitung secara analisis tidak ada hubungan antara 

kekuatan otot punggung dengan kecepatan teknik bantingan pinggang. 

4.3.4 Insturmen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecepatan melakukan 

teknik  bantingan pinggang.  

Kecepatan yang dimaksud adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh 

pegulat untuk menjatuhkan lawan. Dalam melakukan teknik bantingan ini 

dimungkinkan salah satu pegulat dalam keadaan pasif dan salah satu melakukan 

gerakan membanting. Jika ini benar maka dalam usaha melakukan teknik 

bantingan pinggang tidak ada perlawanan dari lawannya, dan ini berarti tidak ada 

tambahan beban ialah perlawanan dari lawan yang dibanting. Karena tidak ada 

perlawanan yang berarti tidak ada tambahan beban, maka beban yang diandalkan 

hanyalah dalam mengangkat dan mendorong. Sehingga untuk otot punggung 

bebannya sangat kecil. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti 

menyimpulkan dari data bahwa  :  

5.1.1 “Ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan kecepatan bantingan 

pinggang pada atlet gulat Kota Semarang Tahun 2006”. 

5.1.2 “Tidak ada hubungan antara kekuatan otot punggung dengan kecepatan 

bantingan pinggang pada atlet gulat Kota Semarang Tahun 2006”. 

5.1.3 “ Ada hubungan antara kekuatan otot punggung dan kekuatan otot tungkai 

dengan kecepatan teknik bantingan pinggang pada atlet gulat Kota Semarang 

Tahun 2006”.  

 

5.2 Saran  

Dari simpulan yang didapat dalam penelitian ini, saran yang dapat 

diajukan adalah : 

5.2.1 Kepada para pelatih gulat Kota Semarang harap diketahui bahwa ternyata ada 

hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan kecepatan melakukan teknik 

bantingan pinggang pada pegulat Kota Semarang Tahun 2006, oleh sebab itu 

latihan kekuatan otot tungkai perlu mendapat perhatian. 

5.2.2 Bagi para peneliti, sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan dengan sampel yang 

lebih banyak, sebab secara teori ada hubungan antara kekuatan otot punggung 

dengan kecepatan melakukan bantingan pinggang, tetapi dalam penelitian tidak 
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ada hubungan. Mungkin penelitian ulang dengan sampel yang lebih banyak 

hasilnya akan berbeda.  

5.2.3 Bila para peneliti ingin mengadakan penelitian yang sama, pengambilan sampel 

sebaiknya diambilkan para pegulat yang benar-benar menguasai teknik dasar 

bantingan pinggang sehingga kualitas hasil penelitiannya benar-benar  valid.  
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