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Zulham Sischa ( 2006 ) : “ Hubungan Antara Kekuatan Otot Punggung Dan 
Kekuatan Otot Lengan Dengan Kecepatan Gerak Bantingan Bahu pada 
Atlet Gulat Kota Semarang Tahun 2006”.  
 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara 
kekuatan otot punggung dan kekuatan otot lengan dengan kecepatan gerak  
bantingan bahu pada atlet gulat Kota Semarang Tahun 2006.Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot punggung 
dan kekuatan otot lengan dengan kecepatan gerak bantingan bahu pada atlet gulat 
Kota Semarang Tahun 2006. Penelitian ini adalah penelitian populasi dengan 
menggunakan metode survey. Populasinya adalah atlet gulat Kota Semarang 
Tahun 2006 berjumlah 20 orang. Karena jumlahnya terbatas yaitu 20 orang atlet 
maka semua populasi diambil sebagai sampel.  

Metodologi penelitian, populasi menggunakan atlet gulat Kota Semarang, 
teknik sampling menggunakan teknik random . Metode penelitian menggunakan 
survey tes. Metode pengolahan data menggunakan penghitungan-penghitungan 
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. Kemudian dilanjutkan dengan uji 
hipotesis dengan uji regresi sederhana dan regresi ganda. Tetapi karena dalam uji 
persyaratan salah satu variabel garis regresinya tidak linier maka diuji dengan 
menggunakan uji lain yaitu uji korelasi Kendall’s. Pengolahan data dengan 
komputerisasi dengan sistem SPSS versi 10.   

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

Saran yang penulis ajukan kepada para peneliti yang lain dan kepada 
pemerhati olahraga gulat adalah : 1) Bagi peneliti harap diketahui bahwa otot 
punggung dapat menunjang kecepatan gerak bantingan bahu, dan perlu diteliti 
ulang untuk kekuatan otot lengan. 2) Bagi para atlet dan pengurus gulat ( PGSI ) 
Kota Semarang bahwa ada hubungan antara kekuatan otot punggung dengan 
kecepatan gerak bantingan bahu, maka  sebaiknya latihan kekuatan otot punggung  
dijadikan menu latihan pokok, sedangkan kekuatan otot lengan perlu diteliti lagi.  
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