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S A R I 
 
Lulu Sandra Martani ( 2006 ) : “ Hubungan Antara Strength Otot Lengan 
dan Strength Otot Tungkai dengan Kecepatan Melakukan Teknik Bantingan 
Bahu Pada Unit Kegiatan Mahasiswa ( UKM ) Gulat  Universitas Negeri 
Semarang Tahun 2006. ”  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah ada hubungan 
antara Strength otot lengan terhadap kecepatan melakukan teknik bantingan bahu 
pada UKM Gulat UNNES Tahun 2006. 2)  Apakah ada hubungan antara Strength 
otot tungkai terhadap kecepatan melakukan teknik bantingan bahu pada UKM 
Gulat UNNES Tahun 2006. 3) Apakah ada hubungan antara Strength otot lengan 
dan Strength otot tungkai terhadap kecepatan melakukan teknik bantingan bahu 
pada UKM Gulat UNNES Tahun 2006. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui : 1) Hubungan antara Strength otot lengan terhadap kecepatan 
melakukan teknik bantingan bahu pada UKM Gulat UNNES Tahun 2006.           
2)  Hubungan antara Strength otot tungkai terhadap kecepatan melakukan teknik 
bantingan bahu pada UKM Gulat UNNES Tahun 2006. 3) Hubungan antara 
Strength otot lengan dan Strength otot tungkai terhadap kecepatan melakukan 
teknik bantingan bahu pada UKM Gulat UNNES Tahun 2006..  

Metodologi penelitian ini menggunakan metode survey. Populasi 
penelitian adalah mahasoswa UKM gulat UNNES Tahun 20076. berjumlah 20 
orang mahasiswa.. Karena jumlahnya terbatas maka seluruh populasi dipilih 
sebagai sampel. 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. 
Pengolahan data dengan komputerisasi denga sitem SPSS versi 10.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Ada hubungan antara Strength 
otot lengan terhadap kecepatan melakukan teknik bantingan bahu. 2) Ada 
hubungan antara Strength otot tungkai terhadap kecepatan melakukan teknik 
bantingan bahu.   3) Ada hubungan antara Strength otot lengan dan Strength otot 
tungkai terhadap kecepatan melakukan teknik bantingan bahu.  

Saran yang penulis ajukan adalah : 1) Kepada para pelatih gulat Kota 
Semarang agar Strength otot tungkai perlu mendapat perhatian. 2) Bagi para 
peneliti, sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih 
banyak, Mungkin penelitian ulang dengan sampel yang lebih banyak hasilnya 
akan berbeda.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul. 

Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas 

manusia Indonesia yang diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian, 

disiplin dan sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi yang dapat 

membangkitkan rasa kebanggaan nasional.( GBHN Tap MPR No. II/MPR/1999 ). 

Untuk itu pemerintah berusaha agar rakyat selalu dalam keadaan sehat dan segar, 

sebab sehat dan segar adalah gejala awal untuk menuju peningkatan prestasi dan 

kualitas manusia.  

Sebagai upaya pembinaan mutu sumber daya manusia, pendidikan jasmani 

atau olahraga di lembaga pendidikan formal diusahakan agar dapat berkembang 

lebih pesat agar mampu menjadi landasan bagi pembinaan keolahragaan nasional. 

Upaya menumbuhkan budaya olahraga dalam meningkatkan kualitas manusia, 

dilakukan dengan jalan mewujudkan tujuan olahraga pendidikan yaitu untuk 

menunjang tercapainya sasaran pendidikan nasional melalui kegiatan olahraga 

yang telah disusun dan dijabarkan dalam kurikulum pendidikan meliputi tujuan 

umum maupun tujuan khusus pendidikan. Berorientasi pada pencapaian sasaran 

pendidikan, kegiatan olahraga pendidikan mencakup berbagai macam cabang  

seperti atletik, permainan, olahraga air dan olahraga beladiri. 
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Olahraga beladiri yang jarang nampak dalam pendidikan baik di tingkat 

dasar, menengah maupun perguruan tinggi adalah gulat. Pada hal gulat sudah 

berkembang melalui kegiatan olahraga di luar sekolah dalam bentuk klub-klub, 

bahkan di Kota Semarang sendiri ada empat klub yang cukup besar dan banyak 

menyumbang atlet-atlet gulat baik untuk event nasional maupun event 

internasional.  

Olahraga gulat adalah olahraga beladiri kuno, kemungkinan sudah ada 

sekitar tahun 2050 sebelum Masehi. Mula-mula dilakukan oleh bangsa Sumeria 

kemudian berkembang di Mesir. Hal ini  terbukti dengan banyaknya peninggalan 

sejarah di Mesir yang mengungkapkan bahwa di Mesir pada sekitar 1 atau  2 abad 

sebelum Masehi sudah terdapat olahraga gulat. Lukisan  dinding pada makam di 

Benni Hassan misalnya. Di sana banyak terdapat gambar-gambar orang gulat. Di 

Benni Hassan sendiri ada sekitar 40 lukisan, di makam Bahti III ada sekitar 219, 

dan di makam Setti ada sekitar 122  lukisan. Dari gambar-gambar tersebut sudah 

nampak adanya teknik–teknik dalam gulat, seperti teknik berdiri pada posisi yang 

kokoh dan teknik serangan kaki. Di Yunani gulat berkembang sangat pesat 

bahkan termasuk satu di antara tiga hal yang sangat dijunjung tinggi di Yunani 

ialah Ilmu Pengetahuan, Seni dan Olahraga yang dalam hal ini adalah gulat. Dari 

perkembangan di Yunani inilah selama berabad-abad, gulat masuk dalam olahraga 

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

Penelitian ahli sejarah dan antropologi mengatakan bahwa di beberapa negara di 

dunia terdapat jenis perkelahian yang dapat dikategorikan sebagai gulat. Di 

Jepang gulat diberi nama Sumo, di Icelandors diberi nama Clima, di Swiss 
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bernama Schwingen, di Scotlandia bernama Lancasshimci, di Irish bernama 

Cumberland, Catch as Catch di Amerika dan Greco Roman di Yunani. Di negara 

China gulat telah menjadi mata pelajaran di sekolah olahraga sejak tahun 2000 

sebelum masehi. ( PGSI, 1985 : 8-9 ).  

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.  

Seperti halnya olahraga-olahraga yang lain, dalam olahraga gulat 

dibutuhkan teknik yang baik untuk dapat memenangkan pertandingan. Sebelum 

seorang pegulat belajar teknik-teknik gulat syarat utama yang harus dipenuhi oleh 

seorang pegulat adalah penguasaan teknik dasar. Penguasaan teknik dasar 

menururt Rubianto Hadi ( 2004 : 16 ) biasanya dilakukan dengan secara drill yaitu 

dilakukan secara berulang-ulang sampai teknik dasar tersebut dikuasai. Latihan 

teknik dasar harus dilakukan dalam keadaan kondisi atlet masih segar atau prima 
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agar teknik dasar tersebut dapat dikuasai dengan sempurna. Apabila latihan teknik 

dasar dilakukan pada waktu kondisi atlet sudah lemah dapat merusak teknik dasar 

itu sendiri.   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  ) 

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 yang harus dikuasai oleh atlet gulat adalah teknik 

bantingan, yang terdiri dari bermacam-macam bantingan yang salah satunya 

adalah teknik bantingan  bahu ( Rubianto Hadi, 2004 : 20 ). Agar teknik batingan 

dapat dilakukan dengan sempurna, kekuatan dorong dan angkat harus benar-benar 

kuat dan ini adalah kerja beberapa otot. Otot yang dimaksud dalam hal ini adalah 

otot lengan dan otot tungkai . Dalam bantingan bahu salah satu organ tubuh yang 
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berperan adalah lengan, oleh karena itu kekuatan otot lengan sangat penting untuk 

mencapai suatu prestasi dalam bantingan bahu.  

 Otot lengan adalah otot yang terdapat pada lengan seseorang dalam 

melakukan kerja dengan menekan beban yang ditanggungnya dalam satu 

kontraksi maksimal selama melakukan aktivitas menolak atau melempar. Otot-

otot lengan yang berperan dalam teknik bantingan adalah otot extensor siku, yaitu 

otot triceps, pada saat pegulat mengayunkan tangan kebelakang sebagai awalan 

pegangan, kemudian lengan bergerak mendorong kearah depan atas sejauh 

mungkin dengan sudut gerak yang kurang lebih 45º. Untuk menggerakkan 

pergelangan tangan ialah dengan otot fleksor carpio ulnaris dan palmaris longus. 

Untuk menggerakkan lengan sebagai pendayung : latisimusdorsi, pectoralis 

major, teres minor Pada gulat saat bahu kanan ditarik kedepan dalam gerak 

membanting dan lengan dicambukkan lewat atas bahu dengan gerak pelurusan 

keatas depan maka otot yang bekerja adalah otot latisimusdorsi, pectoralis major, 

teres major dan triceps, sedang untuk menggerakkan lengan memutar kedalam 

adalah otot-otot teres major, sub scapularis, latisimus dorsi dan pectoralis major.  

Sementara 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 quadriceps 

exstensor, gastrocnemius dan gluteus maximus. Quadriceps extensor terdiri atas 

empat macam otot yaitu otot rectus femoris, vastus lateralis, vastus intermedialis 



6 

 

dan vastus medialis. Otot ini mempunyai peran untuk mendorong kedepan             

( Soejoko, 1992:15 ) .   

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti teknik bantingan 

bahu dengan meneliti kemungkinan adanya hubungan yang signifikan antara 

strength otot lengan dan strength otot tungkai dengan teknik bantingan bahu, 

dengan menyusun penelitian dengan judul : “ Hubungan Antara Strength  Otot 

Lengan Dan Strength Otot Tungkai Terhadap Kecepatan Melakukan Bantingan 

Bahu pada UKM Gulat Universitas Negeri Semarang Tahun 2006”.  

Dari uraian diatas alasan pemilihan judul dapat disimpulkan sebagai 

berikut :  

1.1.1 Teknik bantingan bahu adalah salah satu teknik bantingan yang harus 

dikuasai oleh para pegulat. 

1.1.2 Strength otot lengan adalah komponen daya dorong dan daya tarik yang 

berperan dalam penguasaan teknik bantingan 

1.1.3 Strength otot tungkai adalah komponen penunjang strength dan berperan 

sebagai penengak badan dalam penguasaan teknik bantingan 

1.1.4 Sepengetahuan peneliti belum ada peneliti lain yang meneliti hubungan 

antara strength otot lengan dan strength otot tungkai dengan hasil teknik 

bantingan bahu.  

 

1.2 Permasalahan. 

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah :  
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1.2.1 Apakah ada hubungan antara Strength otot lengan dengan kecepatan 

melakukan teknik bantingan bahu pada UKM Gulat Universitas Negeri 

Semarang  Tahun 2006  

1.2.2 Apakah ada hubungan antara Strength otot tungkai dengan kecepatan 

melakukan teknik bantingan bahu pada UKM Gulat Universitas Negeri 

Semarang  Tahun 2006  

1.2.3 Apakah ada hubungan antara Strength otot lengan dan Strength otot 

tungkai dengan kecepatan melakukan teknik bantingan bahu pada UKM 

Gulat Universitas Negeri Semarang  Tahun 2006  

 

1.3 Tujuan Penelitian. 

Agar memperoleh gambaran yang jelas dan bermanfaat, maka setiap 

penelitian selalu ada tujuannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui :  

1.1.1 Hubungan antara Strength otot lengan dengan kecepatan melakukan teknik 

bantingan bahu pada UKM Gulat Universitas Negeri Semarang Tahun 

2006  

1.1.2 Hubungan antara Strength otot tungkai dengan kecepatan melakukan 

teknik bantingan bahu pada UKM Gulat Universitas Negeri Semarang  

Tahun 2006  

1.1.3 Hubungan antara Strength otot lengan dan Strength otot tungkai dengan 

kecepatan melakukan teknik bantingan bahu pada UKM Gulat Universitas 

Negeri Semarang  Tahun 2006  
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1.4 Penegasan Istilah. 

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi tentang judul, maka perlu ada 

penjelasan tersendiri tentang arti dan makna judul tersebut. Penjelasan tersebut 

dikemas dalam penegasan istilah seperti berikut : 

a. Hubungan : Adalah keadaan timbal balik atau sebab akibat. (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Depdikbud  2001 : 595 ).Dalam penelitian ini hubungan 

yang dimaksud adalah hubungan antara kekuatan otot lengan dan  

kekuatan otot tungkai dengan kecepatan melakukan tenik bantingan 

pinggang pada Unit Kegiatan Mahasiswa Gulat Universitas Negeri 

Semarang  Tahun 2006. 

b. Strength  : Strength adalah kekuatan ( Hasan Sadely,1975 : 561 ). 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 ( 1998 : 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 dan merupakan komponen dasar 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 
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kemungkinan cedera, dengan kekuatan atlet akan dapat lari lebih cepat, 

melempar, menolak atau menendang lebih jauh dan lebih efisien, memukul 

lebih keras demikian pula dapat membantu memperkuat stabilitas sendi-

sendi. Dalam penelitian ini yang dimaksud kekuatan adalah kemampuan 

otot atau sekelompok otot seorang atlet gulat dalam mengerahkan tenaga 

secara maksimal untuk melakukan bantingan dengan hasil yang maksimal 

sehingga mampu berprestasi secara optimal. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud Strength atau kekuatan adalah kemampuan otot atau 

sekelompok otot seorang atlet gulat dalam mengerahkan tenaga secara 

maksimal untuk melakukan bantingan dengan hasil yang maksimal 

sehingga mampu berprestasi secara optimal. 

c. Otot Lengan : otot adalah jaringan kenyal di tubuh manusia dan hewan yang 

berfungsi menggerakkan tubuh atau urat yang keras, sementara lengan 

diartikan juga sebagai anggota badan dari pergelangan tangan sampai ke 

bahu ( Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2001 : 659 ). Dalam penelitian ini 

yang dimaksud otot lengan adalah sekelompok otot yang terdapat pada 

lengan mahasiswa yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Gulat 

Universitas Negeri Semarang  Tahun 2006. 

d. Otot Tungkai : Otot adalah jaringan kenyal di tubuh manusia atau hewan 

yang berfungsi menggerakkan tubuh atau urat yang keras. Tungkai adalah 

kaki atau seluruh kakinya dari pangkal paha ke bawah ( Kamus Umum 

Bahasa Indonesia ( 2001 : 895 ). Dan dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan otot tungkai adalah otot atau sekelompok otot yang terdapat pada 
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tungkai lengan mahasiswa yang tergabung dalam Unit Kegiatan 

Mahasiswa Gulat Universitas Negeri Semarang  Tahun 2006. 

e. Kecepatan : dari kata cepat artinya  adalah kemampuan dalam melakukan 

gerak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ( Depdikbud, 2001  : 118  ). 

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

mengerjakan gerakan yang berkesinambungan dalam bentuk yang sama 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud kecepatan adalah apa yang bisa dicapai yang dalam penelitian 

ini adalah berapa kecepatan waktu seorang pegulat bisa membanting lawan 

mainnya, atau  gerak membanting dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 

f. Teknik Bantingan Bahu: Salah satu teknik bantingan dalam olahraga gulat. 

Bantingan yang dimaksud adalah bantingan yang dilakukan dengan  

memegang lengan lawan pada tangan kiri dan memegang bahu lawan pada 

tangan kanan. Kemudian melakukan gerakan membanting dengan  

menempatkan lawan melewati bahu. ( Rubianto Hadi, 2005 : 20-21 ) 

g.  Unit Kegiatan Mahasiswa :  Unit Kegiatan Mahasiswa  adalah lembaga 

tinggi kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa, kedudukannya di tingkat 

universitas dan tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan ekstra 

kurikuler sesuai bidangnya. Keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa  

terdiri dari seluruh mahasiswa Universitas Negeri Semarang, 

kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa berdasarkan kebijaksanaan intern 

Unit Kegiatan Mahasiswa, masa kerja kepengurusan satu tahun dan ketua 

tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.Tata kerja 
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kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa ditetapkan oleh rapat anggota 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepengurusan Unit Kegiatan 

Mahasiswa disahkan oleh pimpinan Universitas Negeri Semarang, dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pengurus Unit Kegiatan 

Mahasiswa bertanggung jawab kepada pimpinan Universitas Negeri 

Semarang. ( UNNES, 2004 : 13-14 ) Salah satu bidang dalam Unit 

Kegiatan Mahasiswa adalah gulat. Mahasiswa yang tergabung dalam Unit 

Kegiatan Mahasiswa gulat tidak harus dari FIK tetapi seluruh mahasiswa 

UNNES yang berminat pada gulat. Latihan dilakukan setiap hari ( Senin – 

Jum’at ) pukul 15.00-17.30 WIB, menempati gedung latihan gulat UNNES 

dan merupakan sarana latihan terlengkap di Semarang. 

 

1.5  Manfaat Penelitian. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti melalui 

pengamatan lapangan tentang hubungan antara Strength otot lengan dan 

Strength otot tungkai dengan kecepatan melakukan teknik bantingan bahu.  

b. Sebagai masukan bagi para atlet dan pembimbing UKM gulat UNNES, 

bahwa antara Strength otot lengan dan Strength otot tungkai ada 

hubungannya dengan kecepatan melakukan teknik bantingan bahu.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS  

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Olahraga Gulat 

Olahraga Gulat adalah olahraga beladiri kuno, kemungkinan sudah ada 

sekitar tahun 2050 BC. Mula-mula dilakukan oleh bangsa Sumeria kemudian 

berkembang di Mesir. Hal ini  terbukti dengan banyaknya peninggalan sejarah 

di Mesir yang mengungkapkan bahwa di Mesir pada sekitar 1 atau  2 abad 

Sebelum Masehi sudah terdapat olahraga gulat. Lukisan  dinding pada makam 

di Benni Hassan, Mesir  misalnya. Di sana banyak terdapat gambar-gambar 

orang gulat. Di Benni Hassan sendiri ada sekitar 400 lukisan, di makam Bahti 

III ada sekitar 219, dan di makam Setti ada sekitar 122  lukisan. Kesemuanya 

itu ada di neghara Mesir. Dari gambar-gambar tersebut sudah nampak bahwa 

pada jaman kuno di Mesir sudah ada olahraga gulat dengan  teknik–teknik 

gulat, seperti teknik berdiri pada posisi yang kokoh dan teknik serangan kaki ( 

Petrov, 1987 : 20-22 ). 

Di Yunani gulat berkembang sangat pesat bahkan termasuk satu di 

antara tiga hal yang sangat dijunjung tinggi di Yunani ialah Ilmu Pengetahuan, 

Seni dan Olahraga yang dalam hal ini adalah gulat. Dari perkembangan di 

Yunani inilah selama berabad-abad, gulat masuk dalam olahraga dunia dan 

dipertandingkan dalam even olahraga dunia. ( Petrov, 1987 : 20-22 ).  
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Pada tahun 1896 gulat secara resmi dipertandingkan dalam Olympiade I 

di  Yunani ( Olympiade Modern ). Pada saat itu yang dipertandingkan hanya 

gaya catch as catch can atau yang sekarang disebut dengan gaya bebas. 

Karena adanya ketidakjujuran dari negara penyelenggara yang dalihnya untuk 

mencari kemenangan bagi negaranya, maka pada Olymiade IV olahraga gulat 

dipecah menjadi dua gaya ialah gaya bebas ( frre style) dan gaya Yunani 

Romawi ( Greco Roman Style ). Dua macam gaya itu secara resmi 

dipertandingkan dalam Olympiade tahun 1936 ialah Olympiade XI di Berlin 

bertepatan dengan berdirinya organisasi gulat seluruh dunia ialah  Federation 

International de Lutte Amateur ( FILA ) yang berkedudukan di Perancis.  

Masuknya gulat di Indonesia dibawa oleh para serdadu Belanda. 

Walaupun 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 dan pada jaman sesudah 

kemerdekaan ialah tahun 1960 terbentuklah 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. 
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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 suatu 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 ) 

 

2.1.2 Strategi dan Teknik Gulat 

Strategi gulat didefinisikan sebagai melakukan gerakan yang tepat 

waktu dan tempatnya. Kebanyakan  teknik yang diperlihatkan  mempunyai 

keefektifan yang maksimal, terkait dengan ketika seorang pegulat tahu kapan 

dia harus mulai pengenalan, kapan dan bagaimana dia harus mulai menyusun 

suatu gerakan, dan menyadari akan posisi bergulat dan menggunakannya 

untuk mengambil keuntungan. Untuk itu dalam teknik difokuskan pada unsur 

strategi utama ialah : Pengaturan dan pemanfaatan waktu . ( Shigeru Kasahara, 

1973 : 237 ).  
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Waktu adalah hal yang sangat krusial dalam memenangkan suatu 

pertandingan. Pengaturan waktu meliputi kesadaran dan kemampuan 

memanfaatkan tiga jenis pengaturan waktu ialah : 1) Kemampuan pengaturan 

waktu dalam pergerakan atau perobohan lawan ketika lawan tidak dalam 

keadaan seimbang adalah jenis pengaturan waktu yang paling sering 

digunakan.                2)  Mengetahui kapan mengambil keuntungan menyerang 

yang agresif, atau mempertahankan diri dengan segera adalah kemampuan 

pengaturan waktu yang sangat berguna dalam suatu pertandingan. 3)  

Mengetahui dan menyadari akan skor  pertandingan  dan  kondisi  fisik  dan  

mental  lawan  adalah  sangat   banyak membantu dalam suatu pertandingan. ( 

Shigeru Kasahara, 1973 : 236)  

Pengaturan waktu yang merujuk pada pengamatan terhadap ketidak 

seimbangan lawan merupakan bagian dari suatu teknik dan bukan strategi. Hal 

tersebut sebaiknya dilakukan secara berulang-ulang dalam latihan dan melatih 

untuk melakukan gerakan yang tepat. 

Mengetahui kapan mengambil keuntungan atau menutupi suatu 

kesalahan dan kapan menyerang atau bertahan merupakan suatu strategi yang 

penting yang seyogyanya dikuasai dengan baik. Seorang pegulat sebaiknya 

mengambil keuntungan dalam berbagai cara, dan sebaiknya menyerang 

setelah pencatatan point selesai. Strategi ini membuat lawannya bertahan dan 

membuat lawan ada dalam keadaan yang tidak seimbang. Setelah berhasil 

misalnya dengan dekapan kuat, seharusnya melancarkan serangan kedua dan 

melakukan bantingan yang kuat sekali. Kapanpun sebuah kesalahan terjadi 
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seorang pegulat akan menutupinya dengan melakukan gerakan yang sama 

tetapi dengan teknik yang berbeda. Sedang pegulat yang bertahan akan tertipu 

dan melakukan kesalahan sendiri. Ketika lawan sedang konsentrasi untuk 

pertahanan diri  serangan dilakukan dan ini akan membuat lawan tidak tahu 

apa yang akan dilakukan kemudian. 

Kapan seorang pegulat harus menyerang dan kapan harus bertahan 

sebetulnya tergantung dari keyakinan pegulat itu sendiri dalam memenangkan 

suatu pertandingan. Tetapi sebaiknya seorang pegulat selalu harus dalam 

posisi  menyerang dengan sebuah serangan yang agresif. Apabila terpaksa 

harus bertahan sebaiknya bertahan sambil membuat lawannya dalam keadaan 

tidak seimbang. 

Aspek penting dari waktu adalah kesadaran akan skor pertandingan, 

waktu dalam setiap ronde  dan kondisi lawan. Tidak dianjurkan untuk 

mengamati skor secara berlebihan sebab ini akan berakibat pegulat tidak 

berpikir tentang teknik. Bila dalam keadaan unggul dalam perolehan nilai 

usahakan agar waktu menjadi tidak efektif. Usahakan selalu dalam keadaan 

menekan lawan sebab tekanan yang demikian sama saja dengan teknik 

bertahan dan memperpanjang atau membuang waktu. 

Bila pegulat tertinggal dalam perolehan angka  seringkali dia 

melakukan serangan secara agresif dan membabi buta di akhir ronde atau di 

akhir pertandingan. Tetapi sangat jarang serangan yang membabi buta itu 

berhasil. Sebenarnya pegulat yang tertinggal point, pada awal ronde harus 

bergulat seperti yang unggul angka. Harus secara konstan dan stabil menyusun 
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serangan. Banyak pegulat yang bersikap santai di akhir pertandingan bila 

dirasa dirinya telah unggul angka. Ini adalah kesalahan fatal dan lawan yang 

mengetahui hal ini harus segera  menyusun strategi. Banyak pegulat yang 

akhirnya memenangkan pertandingan  walaupun pada mulanya tertinggal 

angka, dua atau tiga detik menjelang pertandingan selesai. Hal ini bisa terjadi 

bila bisa memanfaatkan kesalahan lawan yang bersikap santai. 

Pengamatan atas kondisi lawan harus dilakukan oleh seorang pegulat, 

kapan kondisi lawan sudah mulai loyo. Hal ini terlihat saat pegulat memasuki 

matras. Keadaan seperti ini harus dimanfaatkan oleh pegulat yang lain dalam 

menyusun strategi ( Shigeru Kasahara, 1973 : 237-238 ). 

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   : 

2.1.1.1 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 
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mengkondisikan posisi lawan di bawah dan sebaliknya reaksi-reaksi 

selama pertandingan berlangsung dapat menciptakan teknik-teknik yang 

komplek 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 
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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 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 

2.1.1.2  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 
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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, 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 
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menarik kaki lawan menuju ke sebelah kiri selanjutnya menjatuhkan 

lawan ke matras dengan lutut kanan. 

2.1.1.3   Menyerang kaki dengan Posisi Berlutut. 

 Agar bisa melakukan teknik bantingan lebih mudah pegulat sering 

melakukan posisi berlutut. Cara–cara yang dipergunakan adalah :               

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. 

2.1.1.4  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 
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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.  

2.1.1.5  Mengambil dari depan dengan mentekel kaki. Caranya adalah :                      

1) Mengambil satu kaki lawan dari dalam. 2) Mengambil satu kaki lawan 

saat lawan berdiri sampai setengah memuntir. 3) Mengamnbil satu kaki 

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

 

 

2.1.3 Teknik Dasar Olahraga Gulat 

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 : 

2.1.1.6  Teknik Jatuhan adalah teknik yang harus dilakukan  seorang pegulat 

apabila dia jatuh di matras pada waktu dia dibanting lawan atau 

menjatuhkan diri, sehingga dapat jatuh dengan selamat. Teknik jatuhan 

terdiri dari : a) Teknik Jatuhan samping kanan, yaitu posisi badan miring 

ke kanan, tangan kanan lurus dan kaki kiri agak ditekuk, pandangan mata 
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kesamping kanan. b) Teknik Jatuhan samping kiri, yaitu 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. c) Teknik Jatuhan Belakang yaitu posisi badan 

terlentang, kedua tangan lurus sejajar dengan badan, kaki agak ditekuk dan 

pandangan  lurus kearah perut.  d) Teknik Jatuhan depan yaitu posisi 

badan telungkup bertumpu pada ujung jari kaki kanan dan tangan mulai 

dari telapak tangan sampai siku, pandangan kesamping kanan atau kiri. 

2.1.1.7 Teknik Posisi Bawah :  adalah teknik yang dilakukan seorang pegulat 

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 adalah : 1) Posisi 

lawan Tiarap dan  2) Posisi Lawan Merangkak.   

2.1.1.8 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.  

2.1.1.9    Teknik Susupan : adalah suatu teknik dasar gulat 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 
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2.1.1.10   Teknik Tarikan : adalah suatu teknik dasar gulat yang dipergunakan 

dalam pergulatan pada saat posisi kedua pegulat berdiri dengan cara 

melakukan tarikan lawan untuk menguasai lawan dari belakang 

kemudian menjatuhkan lawan.  

2.1.1.11   Teknik Sambungan : adalah suatu teknik dasar gulat 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. 

2.1.1.12   Teknik Bantingan : adalah suatu teknik  gulat 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. Teknik Bantingan ada 

beberapa macam ialah : Teknik bantingan memutar, teknik bantingan 

bahu, teknik bantingan pinggang, teknik bantingan samping, teknik 

bantingan kebelakang, teknik bantingan menyamping, dan teknik 

bantingan kayang    ( Rubianto Hadi, 2005 : 17-22 ) 

2.1.4 Teknik Bantingan Bahu 

Teknik Bantingan bahu menurut  Rubianto Hadi ( 2004 : 16 ) : adalah 

suatu teknik  gulat yang dipergunakan dalam pergulatan pada saat posisi kedua 

pegulat berdiri dengan pegangan pada tangan/ketiak kemudian melakukan 

gerakan sedikit memutar, mengangkat, dan  melakukan bantingan. Bantingan 

yang dimaksud adalah bantingan yang dilakukan dengan  memegang lengan 
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lawan pada tangan kiri dan memegang bahu lawan pada tangan kanan. 

Kemudian melakukan gerakan membanting dengan  menempatkan lawan 

melewati bahu.  

Teknik Bantingan bahu menurut Rajko Petrov ( 1987 : 232 ) ada dua 

macam ialah : 

2.1.1.13 Bantingan bahu dengan posisi berdiri 

Masih dalam posis,berdiri peghulat menyerang dengan 

menggunakan kaki kanan dalam posisi di depan, tangan kiri meemghangh 

lawan tangan kanan memegang tengkuk, kemudia dengan gerakan 

memutar dengan bnertumpu pada kaki kanan mengnagkat lawan lewat 

bahu, kaki kiri agak ditekuk dan kemudian kaki kanan bergerak ke 

belakang sebelah kaki kiri dan melanjutkan gerakan meluruskan kaki dan 

dengan menarik tangan yang dikuasai melemparkan lawan ke matras tepat 

di depannya 

:  

Gambar : 1 
Teknik Bantingan Bahu dalam Posisi Berdiri 

( Rajko Petrov, 1987 : 233 ) 
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2.1.1.14 Serangan balik dengan menguunakan bantingan gulungan tangan :  

Bantingan ini  biasanya digunakan dalam serangan balik dari 

serangan kuncian kepala dan bantingan ke depan (Front-headlock- take 

down). Memegang tangan penyerang dan menempatkan tangan kiri di bawah 

ketiak lawan. Kedua akakai digerakkan bersama-sama dodorong ke bawah 

belakang dan kemudian membanting lawan melalui bahu. 

 

Gambar : 2 
Teknik Bantingan Bahu dengan menggulung Tangan 

( Rajko Petrov, 1987 : 233 ) 
 

 

2.1.5 Biomekanika Bantingan Bahu 

Tubuh manusia sebenarnya tersusun dari sambungan-sambungan 

tulang, sendi, dan otot oleh karena itu didalam geraknya atau kerjanya maka 

akan mengikuti hukum-hukum alam ( Jensen, 1983 : 193 ). 

Selanjutnya Jensen ( 1983 : 193 ) mengatakan bahwa ada enam 

jenis gerak sederhana, dan gerak yang lebih kompleks adalah merupakan 

kombinasi dari gerak-gerak sederhana. Enam gerak sederhana tersebut ialah : 
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1)  Gerak pengungkit atau lever. 2) Gerak  katrol atau kerekan atau bahasa 

asingnya ialah pulley. 3) Gerak memutar seperti roda pada sumbu, as, 

porosnya atau Wheel and axle. 4) Gerak bidang miring atau inclined plane. 5) 

Gerak wedge. 6)  Gerak baling-baling atau screw. 

Dari enam gerakan yang ada, tiga diantaranya ditemukan pada 

tubuh manusia ialah sistem pengungkit, gerak katrol  dan gerak memutar. Dari 

tiga sistem gerak yang ada pada manusia, salah satunya ialah gerak 

pengungkit atau juga disebut tuas didefinisikan sebagai palang yang kuat yang 

sekitarnya terdapat titik-titik, dimana titik-titik  tersebut berfungsi sebagai as 

atau  sumbu yang disebut dengan titik A, titik F atau force  yang  berfungsi 

sebagai penggerak,  dan titik R atau Resistance yang berfungsi sebagai 

tahanan atau penahan. 

Dijelaskan lebih lanjut bahwa Force sering ditunjukkan sebagai 

suatu usaha, as atau sumbu sebagai Fulcrum dan titik R sebagai beban atau 

tahanan. Sistem pengungkit atau tuas ini digunakan untuk berbagai tujuan atau 

fungsi tergantung pada jenis pengungkit dan rasio gerak yang diinginkan. 

Sebab sistem tuas ini dibagi dalam tiga kelas, ditentukan oleh susunan dari 

titik-titik fungsi yang ada yaitu titik A berarti Axis,  titik F berarti Force, dan 

titik R berarti Resistance. Klas-klas dalam sistem tuas itu meliputi :1) Sistem 

pengungkit atau tuas klas satu : ialah yang mempunyai susunan   F – A – R  

atau Force – Axis – Resistance. 2) Sistem pengungkit atau tuas klas dua : ialah 

yang mempunyai susunan  F – R –A, atau Force – Resistance – Axis. 3) 

Sistem pengungkit yang ketiga ialah yang mempunyai susunan A – F – R atau 

Axis – Force – Resistance.  
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Berdasar biomekanika gerak bahwa teknik bantingan bahu 

mempergunakan gerakan tangan yang berarti menggunakan sistem pengungkit 

klas satu, sebab berdasarkan penjelasan yang ada bahwa dalam sistem 

pengungkit apapun jenisnya dapat dipisahkan menjadi dua lengan yang 

disebut dengan FA atau Force Arms dan RA atau resistance Arms adalah 

lengannya sama panjang, dimana perbandingan gerak yang ada antara dua 

lengan dari tuas atau pengungkit ditentukan oleh perbandingan gerak dari 

pengungkit. Jadi karena dua lengan sama panjang maka seperti pada 

permainan jungkat-jungkit yang perbandingan geraknya menjadi satu banding 

satu dan bukan merupakan gerak menguntungkan. Jadi jika FA atau Force 

Arms lima kali berarti panjang  RA atau Resistance Arms juga lima kali, 

perbandingan geraknya menjadi satu banding lima dalam mendukung force 

Arms nya. Sebaliknya jika resistance Arms sama dengan lima kali panjangnya 

force Arms, perbandingan geraknya akan menjadi satu banding lima dalam 

mendukung Resistance. 

 

Gambar : 3 
Diagram sistem pengungkit kelas satu 

( Jensen, 1983 : 193 ) 
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Menjatuhkan lawan hanya mungkin apabila lawan dalam keadaan 

tidak setimbang. Oleh karena itu dalam menjatuhkan lawan pegulat akan 

mencari posisi sebaik-baiknya agar kesetimbangannya  dapat terjaga. Dalam 

membicarakan bantingan yang erat kaitannya dengan kesetimbangan, harus 

melihat dan memahami adanya prinsip-prinsip kesetimbangan dan  hukum 

kesetimbangan.  Dalam hal ini istilah kesetimbangan yang akan dipakai dan 

bukannya keseimbangan karena ada perbedaan kata pokok ialah setimbang 

dan bukan seimbang. Setimbang dari kata timbang yang artinya sama antara 

sisi yang satu dengan sisi yang lain. Ini ada hubungannya dengan skala atau 

balance. Sedangkan seimbang padan katanya adalah sesuai, setara atau cocok. 

( Imam Hidayat, 1997 : 21 ) 

Ada beberapa prinsip kesetimbangan ialah : 1) Tumpuan Kaki : 

Setiap sikap atau gerakan  yang dilakukan oleh seorang atlet bergantung dari 

tumpuan kakinya. Tumpuan kaki menentukan luasnya bidang tumpuan. Cara 

menetapkan bidang tumpuan adalah besarnya permukaan yang paling luas dari 

setiap titik tumpuannya. 2) Sikap siap waspada atau kuda-kuda : Kesiap-

siagaan, siap menghadapi segala kemungkinan harus stabil bila hendak 

dijatuhkan dan harus labil bila hendak bergerak (menghindar atau menyerang). 

Usahakan jarak kedua kaki cukup lebar tetapi tidak mengganggu untuk 

bergerak cepat. Badan agak condong. Lutut ditekuk, otot sekitar persendian 

akan berkontraksi. Tegangan otot ini akan membuat reaksinya cepat. 3) Dari 

sikap diam ke gerak : kalau hendak bergerak dengan seketika atau cepat ke 

suatu arah badan harus dalam posisi labil. Jadi titik berat badan dipertinggi 
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atau dijauhkan dari alas atau jarak vertikalnya diperbesar, dan titik berat badan 

didekatkan kesisi tumpuan atau jarak horizontal diperkecil.   4) Dari bergerak 

ke diam : Kalau dalam keadaan bergerak misalnya lari dan tiba-tiba hendak 

berhenti dengan seketika maka badan kita dari keadaan labil harus menjadi 

stabil. Pada permainan soft ball misalnya bila hendak mndekati base kita 

slidding. Badan dicondongkan kebelakang berarti manjauhkan jarak 

horizontal. Badan direndahkan berarti titik berat badan didekatkan ke bidang 

alas. Atau jarak vertikalnya diperpendek. 5) Mempertahankan kesetimbangan 

dalam keadaan bergerak. : kerja kaki   ( footwork ) pada permainan beberapa 

olahraga seperti bulutangkis, tenis atau bela diri termasuk gulat harus 

memperhatikan prinsip-prinsip kesetimbangan. Pergeseran kaki misalnya akan 

memperluas bidang tumpuan. 

Ada banyak hukum kesetimbangan. Dalam kaitannya dengan 

bantingan maka kita gunakan rumus Hukum Kesetimbangan yang ke V ialah : 

Stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan 

bidang alasnya. Artinya makin besar jarak vertikalnya, makin kecil; 

stabilitasnya, sebaliknya makin kecil jarak vertikalnya makin besar 

stabilitasnya.  

Dalam permainan gulat setiap pegulat ada kecenderungan 

merendah serendah-rendahnya untuk dapat mambanting atau menjatuhkan 

lawan. Pegulat yang berhasil dijatuhkan adalah pegulat yang posisinya di atas 

pegulat yang menjatuhkan. Walaupun tidak semuanya berlaku demikian tetapi 

pegulat yang berhasil dijatuhkan adalah pegulat yang kesetimbangannya dapat 
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terganggu. Sebab semakin dekat dengan bidang alasnya stabilitasnya semakin 

tinggi, sedangkan semakin jauh dari  bidang alasnya stabilitasnya semakin 

rendah.            ( Hukum Kesetimbangan ke V )  Dalam kehidupan umum di 

sekitar kita juga terdapat penggunaan hukum seperti ini misalnya mobil balap 

yang selalu dibuat rendah, dengan tujuan stabilitasnya semakin tinggi karena 

titik berat badannya dekat dengan bidang alasnya.  Jadi mobil yang bergerak 

cepat tidak akan mudah terguling. Dalam olahraga gulat juga terjadi demikian. 

Pegulat yang akan dibalik selalu berusaha agar badannya repat ke matras, 

sehingga jarak vertikalnya menjadi kecil dengan demikian stabilitasnya 

menjadi semakin besar.  

Sehubungan dengan teknik bantingan yang dalam hal ini adalah 

bantingan bahu, maka akan terjadi bahwa pegulat akan menempatkan 

lawannya setinggi-tingginya ialah angkatan di atas bahu agar titik berat badan 

lawannya dengan alas dasarnya jauh. Dengan demikian kondisi 

kesetimbangannya akan lebih tidak setimbang daripada pegulat yang 

melakukan bantingan. ( Imam Hidayat , 1997 : 21-39 ).   

Soedarminto ( 1997 : 112) juga mengatakan bahwa stabilitas 

berbanding terbalik dengan besarnya jarak antara titik berat  dengan titik 

tumpu. Jadi teknik bantingan bahu mudah digunakan untuk menjatuhkan 

lawan karena titik berat badan pegulat yang melakukan bantingan  lebih dekat 

dengan dasar penumpu sehingga lebih stabil untuk membanting daripada 

pegulat yang dibanting. Bantingan bahu juga sesuai dengan sifat pengungkit 

jenis kesatu dimana lengan gaya lebih besar daripada lengan beban, gaya yang 

digunakan  dapat dilipat gandakan. 
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2.1.6 Strength Otot Lengan 

Strength atau kekuatan adalah kemampuan kondisi fisik seseorang 

tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban 

sewaktu bekerja. Dalam hal ini Strength  yang dominan dalam gulat adalah 

Strength otot tungkai dan otot lengan. Jadi dalam penelitian ini yang 

dimaksud untuk Strength  yaitu Strength otot lengan dan otot tungkai adalah 

kemampuan kerja otot lengan dan otot tungkai adalah kemampuan kerja otot 

lengan dan otot tungkai dalam menerima beban, yaitu beban saat melakukan 

teknik cross  berdiri lengan. 

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia Poerwadarminta (2003: 809). 

Mengartikan otot adalah jaringan kenyal ditubuh manusia yang fungsinya 

untuk menggerakkan organ tubuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Poerwadarminta (2003: 659) mengartikan lengan adalah anggota badan dari 

pergelangan tangan sampai bagu. Pearce (1999: 111) mengartikan otot 

lengan sebagai otot keseluruhan tangan dari pangkal lengan atas sampai 

ujung tangan. 

Yang dimaksud dengan Strength otot lengan adalah kekuatan yang 

ada pada semua otot atau sekelompok otot lengan merupakan salah satu 

komponen penting dalam keberhasilan melakukan teknik cross  berdiri pada 

saat mengangkat tubuh lawan atau mengangkat tubuh lawan keatas. Serta 

kekuatan otot tungkai juga berperan dalam menjaga keseimbangan badan 

saat melakukan teknik. 

Otot-otot lengan yang terlibat dalam melakukan teknik cross  

berdiri adalah sebagai berikut: 
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2.1.6.1 Struktur Otot Bahu 

Otot bahu hanya meliputi sebuah sendi saja dan membungkus 

tulang pangkal lengan dan tulang belikat akromion yang teraba dari luar. 

Otot-otot tersebut adalah :  1) M. deltoid (otot segi tiga), otot ini membentuk 

lengkung bahu, balung tulang belikat dan diafise tulang pangkal lengan. Di 

antara otot ini dan taju tulang besar tulang pangkal lengan terdapat kandung 

lendir. Fungsi dari otot ini adalah mengangkat lengan sampai mendatar. 2) 

M. subskapularis (otot depan tulang belikat). Otot ini mulai dari bagian 

depan tulang belikat, menuju taju kecil tulang pangkal lengan, di bawah 

uratnya terdapat kandung lendir. Fungsinya menengahkan dan memutar 

tulang humerus ke dalam. 3) M. supraspinatus (otot atas balung tulang 

belikat). Otot ini berpangkal di lekuk sebelah atas menuju ke taju besar 

tulang pangkal lengan. Fungsinya mengangkat lengan. 4) M. infraspinatus 

(otot bawah balung tulang belikat).  

 
Gambar : 4 

Struktur otot Bahu  
(Syaifuddin, 1997:43-44 ) 
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Otot ini berpangkal di lekuk sebelah bawah balung tulang belikat 

dan menuju ke taju besar tulang pangkal lengan. Fungsinya memutar lengan 

ke luar. 5) M. teres mayor (otot lengan bulat besar). Otot ini berpangkal di 

siku bawah tulang belikat dan menuju ke taju kecil tulang pangkal lengan. Di 

antara otot lengan bulat kecil dan otot lengan bulat besar terdapat kepala 

yang panjang dari muskulus triseps braki. Fungsinya bisa memutar lengan ke 

dalam. 6) M. teres minor (otot lengan belikat kecil). Otot ini berpangkal di 

siku sebelah luar tulang belikat dan menuju ke taju besar tulang pangkal 

lengan. Fungsinya memutar lengan ke luar. 

 

2.1.6.2 Struktur Otot Lengan Atas 

Otot-otot pangkal lengan atas: 1) Otot-otot ketul (fleksor), terdiri 

atas : a) Muskulus biseps braki atau otot lengan berkepala dua . Otot ini 

meliputi dua  buah sendi dan mempunyai dua  buah kepala (kaput). Kepala 

yang panjang melekat di dalam sendi bahu, kepala yang pendek melekatnya 

di sebelah luar dan yang kedua di sebelah dalam. Otot itu ke bawah menuju 

tulang pengumpil. Di bawah uratnya terdapat kandung lendir. Fungsinya 

membengkokkan lengan bawah siku, meratakan hasta dan mengangkat 

lengan. b)Muskulus brakialis (otot lengan dalam). Otot ini berpangkal di 

bawah otot segi tiga di tulang pangkal lengan dan menuju taju di pangkal 

tulang hasta. Fungsinya membengkokkan lengan bawah siku. c) Muskulus 

korako brakialis. Otot ini berpangkal pada prosesuskorakoid dan menuju ke 

tulang pangkal lengan. Fungsinya mengangkat lengan. d) Otot-otot kedang 

(ekstensor). 
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Gambar : 5 
Struktur otot lengan atas 
(Syaifuddin, 1997:39 ) 

 
2) ) Muskulus triseps braki atau otot lengan berkepala tiga  terdiri 

atas : a) Kepala luar berpangkal di sebelah belakang tulang pangkal lengan 

dan menuju ke bawah kemudian bersatu dengan yang lain. b) Kepala dalam 

di mulai di sebelah dalam tulang pangkal lengan. c) Kepala panjang di mulai 

pada tulang di bawah sendi dan ketiga-tiganya mempunyai sebuah urat yang 

melekat di olekrani. 

 
2.1.6.3 Struktur Otot Lengan Bawah  

Otot-otot   lengan  bawah,  terbagi  dalam :  1) Otot-otot  kedang  

yang  
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memainkan peranannya dalam pengetulan di atas sendi siku, sendi-sendi 

tangan dan sendi-sendi jari dan sebagian dalam gerak silang hasta. Otot-otot 

tersebut terdiri atas : a) Muskulus ekstensor karpi radialis longus. b) 

Muskulus ekstensor karpi radialis brevis, dan c) Muskulus ekstensor karpi 

ulnaris. Ketiga otot ini fungsinya sebagai ekstensi lengan (menggerakkan 

lengan).                  d) Digitonum karpi radialis, fungsinya ekstensi dari jari 

tangan kecuali ibu jari. e) Muskulus ekstentor policis longus, fungsinya 

ekstensi dari ibu jari. 2) Otot-otot ketul yang mengedangkan siku dan tangan 

serta ibu jari dan meratakan hasta tangan. Otot-otot ini berkumpul sebagai 

berikut: a) Otot-otot di sebelah telapak tangan. Otot-otot ini ada empat  lapis. 

Lapis yang dua  di sebelah luar berpangkal di tulang pangkal lengan. Di 

dalam lapis yang pertama terdapat otot-otot yang meliputi sendi siku, sendi 

antara hasta dan tulang pengumpil sendi di pergelangan. Fungsinya dapat 

membengkokkan jari tangan. Lapis yang ke empat  ialah otot-otot yang 

untuk sendi-sendi antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Di antara otot-

otot ini disebut: Otot silang hasta bulat (muskulus pronator teres). Fungsinya 

dapat mengerjakan silang hasta dan membengkokkan lengan bawah 

siku.Otot-otot ketul untuk tangan dan jari tangan; muskulus palmaris ulnaris, 

berfungsi mengetulkan lengan; muskulus palmaris longus; muskulus fleksor 

karpi radialis; muskulus fleksor digitor sublimis, fungsinya fleksi jari ke dua 

dan kelingking; muskulus fleksor digitorium profundus fungsinya fleksi jari 

1, 2, 3, 4. Muskulus fleksor policis longus, fungsinya fleksi ibu jari. Otot 

yang bekerja memutar radialis (pronator dan supinator) terdiri dari muskulus 
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pronator teres equadratus, fungsinya pronasi dan tangan; muskulus spinator 

brevis, fungsinya supinasi dari tangan. b) Otot-otot di sebelah tulang 

pengumpil, berfungsi: membengkokkan lengan di siku, mengerjakan rata 

hasta, membengkokkan tangan ke arah tulang pengumpil atau tulang hasta. 

c) Otot-otot di sebelah punggung atas. Disebut otot kedang jari bersama yang 

melumaskan jari tangan. Otot yang lain meluruskan ibu jari (telunjuk). Otot-

otot lengan bawah mempunyai urat yang panjang di bagian bawah di dekat 

pergelangan dan di tangan. Urat-urat tersebut memiliki kandung urat. 

 

Gambar : 6 
Struktur otot lengan bawah 
 (Syaifuddin, 1997:43-44 ) 

 
 

3) Otot-otot tangan. Di tangan terdapat otot-otot tangan pendek terdapat di 

antara tulang-tulang tapak tangan atau membantu ibu jantung tangan 

(thenar) dan anak jantung tangan (hipothenar). 



38 

 

Jadi hakikat otot lengan adalah kemampuan dari otot lengan untuk 

dapat mengatasi tahanan atau beban dalam menjalankan aktivitas. Otot-otot 

tersebut terlibat pada seorang pegulat dalam melakukan teknik cross  berdiri 

dalam pergulatan. 

 

2.1.7  Strength Otot Tungkai 

Kita dapat bergerak karena adanya otot dan persendian, kekuatan 

kontraksi tergantung dari otot. Otot merupakan 40-45% dari berat badan 

tubuh seseorang, di dalam tubuh kita terdapat 217 pasang otot rangka. Untuk 

dapat mempelajari fungsi otot dengan jelas maka perlu kita ketahui struktur 

otot itu sendiri. Otot terdiri dari empat macam komponen: a) jaringan otot 

yang terdiri dari sel-sel otot, b) jaringan ikat, c) syarat, dan d) urat-urat darah. 

(R. Soekarman, 1987: 27) 

Otot dalam menjalankan fungsinya dibedakan menjadi dua macam 

otot sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis adalah otot-otot yang 

mempunyai kerja yang sama, umumnya otot-otot yang menekuk. Otot 

antagonis adalah otot-otot yang mempunyai kerja yang berlawanan, sebagai 

contoh otot untuk meluruskan dan menekuk. (R. Soekarman, 1987: 27) 

Satu bagian terpenting yang terletak dalam serabut otot adalah 

mikrokondria yang menghasilkan adenosine triposphate (ATP). Metakondria 

ini terletak dibawah sarkomer, di dalam sarkoplasma di dalam otot juga 

terdapat glikogen dan lemak, ini berarti serabut otot mempunyai bahan baker 

sendiri. Di dalam tubuh terdapat otot yang lebih kuat bekerja dalam kondisi 
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aerobic. Serabut otot ini juga dinamakan type 1 atau serabut otot lambat (otot 

merah) dan yang an-aerobik dinamakan type 2 atau serabut otot cepat (otot 

putih). Pada otot kaki mempunyai serabut otot lambat yang banyak adalah 

soleus sedangkan pada lengan adalah trisep. (R. Soekrman, 1987: 29) 

Menurut R. Soekarman (1987: 31) fungsi otot adalah untuk 

berkontraksi: 1)  Kontraksi isotonik, dalam kontraksi ini terjadi pemendekan 

otot. 2) Kontraksi isometric, tidak kelihatan adanya gerakan dan untuk 

mempertahankan sikap tubuh. 3) Kontraksi eksentrik, tidak ada perpanjangan 

otot pada waktu kontraksi. 4) Kontraksi isokinetik, ketegangan yang timbul 

pada otot pada waktu menjadi pendek dengan kecepatan yang sama. 

Apabila otot dapat berkontraksi berturut-turut secara maksimal 

untuk jangka waktu yang lama dikatakan otot yang baik. Kadang-kadang 

ketahanan otot dikatakan sebagai berlawanan dengan kepayahan otot-otot 

yang lekas payah dikatakan mempunyai ketahanan otot yang rendah. 

Kenaikan kekuatan dan kepayahan otot disertai dengan perubahan dari otot 

akibat dari proses latihan. 

Pengertian Tungkai, menurut Ucup Yusuf dan Yadi Sunaryadi 

(2000 : 43) adalah anggota badan bawah cangkup tungkai dan panggul serta 

sandi-sandi dan otot-ototnya. Tungkai dibentuk oleh tulang atas atau paha 

(osfemoris atau femur), sedangkan tungkai bawah terdiri dari tulang karis 

(astibia) dan betis erta tulang kaki. Sedangkan gelang panggul dibentuk oleh 

cocea dengan tulang sacrum, terdapat dua persendian pada gelang pinggul 

yaitu: a)sendi usus kelangka, dan b)sendi kela kemaluan. Gelang panggul 
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mempunyai hubungan yang kokoh dengan batang badan sesuai dengan 

faalnya sebagai alat yang harus menerima berat badan dan meneruskannya 

pada kedua tungkai. Hanya dalam penelitian ini otot tungkai harus 

mempunyai kekuatan yang baik agar dapat mempertahankan diri.  Dalam 

teknik bantingan bahu kekuatan otot tungkai sangat menentukan sebab 

kekuatan otot tungkai pada dasarnya adalah kemampuan otot atau 

sekelompok otot tungkai untuk melakukan kerja tertentu, dalam hal ini 

adalah pada saat melakukan teknik bantingan bahu. Menurut Harsono (1986: 

47) kekuatan adalah energi untuk melawan suatu tahanan, atau kemampuan 

untuk membangkitkan tegangan (tension) terhadap suatu tahanan 

(resistance). Sedangkan menurut Sugiyanto (1993: 226), kekuatan otot 

adalah unsur kemampuan fisik yang menjadikan seseorang mampu menahan 

beban atau tahanan dengan menggunakan kontraksi otot. Kekuatan otot 

ditentukan oleh besarnya penampang otot serta kualitas kontrol pada otot 

yang bersangkutan. 

Tungkai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

“kaki” atau seluruh kaki dari pangkal paha ke bawah (Poerwodarminto, 2003 

: 1226 ). Kekuatan otot tungkai yang dimaksud disini adalah kemampuan 

otot untuk menerima beban dalam waktu tertentu dimana kemampuan itu 

dihasilkan oleh kontraksi otot yang terdapat pada tungkai dan kontraksi ini 

timbul untuk melakukan gerakan atau tahanan pada saat melakukan cross 

berdiri. Menurut Sudarminto (1992: 60 - 61), tungkai terdiri dari tungkai atas 

yaitu pangkal paha sampai lutut dan tungkai bawah yaitu lutut sampai kaki. 
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2.1.7.1 Struktur Tungkai Atas 

Otot-otot tungkai atas ( otot pada paha ), mempunyai selaput 

pembungkus yang sangat kuat dan disebut fasia lata yang dibagi atas 3 

golongan yaitu :  

1) Otot abduktor terdiri dari: a) Muskulus abduktor maldanus 

sebelah dalam. b) Muskulus abduktor brevis sebelah tengah. c) Muskulus 

abduktor longus sebelah luar. Ketiga otot ini menjadi satu yang disebut 

muskulus abduktor femoralis. Fungsinya, menyelenggarakan gerakan abduksi 

dari femur.  

2) Muskulus ekstensor (quadriseps femoris) otot berkepala empat . 

Otot ini merupakan otot yang terbesar terdiri dari: a) Muskulus rektus 

femoris. b) Muskulus vastus lateralis eksternal. c) Muskulus vastus medialis 

internal. d) Muskulus vastus intermedial.  

 

Gambar : 7 
Struktur otot tungkai atas 
(Syaifuddin, 1997:45-46 ) 
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3) Otot fleksor femoris, yang terdapat dibagian belakang paha 

terdiri dari: a) Biseps femoris, otot berkepala dua. Fungsinya, 

membengkokkan paha dan meluruskan tungkai bawah. b) Muskulus semi 

membranosus, otot seperti selaput. Fungsinya, membengkokkan tungkai 

bawah.c) Muskulus semi tendinosus, otot seperti urat. Fungsinya 

membengkokkan urat bawah serta memutarkan ke dalam. d) Muskulus 

sartorius, otot penjahit. Bentuknya panjang seperti pita, terdapat dibagian 

paha. Fungsinya, eksorotasi femur, memutar keluar pada waktu lutut 

mengentul, serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan keluar 

 
2.1.7.2 Struktur Tungkai Bawah 

Otot tungkai bawah, terdiri dari: 1) Otot tulang kering depan 

muskulus tibialis anteriror. Fungsinya mengangkat pinggir kaki sebelah 

tengah dan membengkokkan kaki. 2) Muskulus ekstensor talangus longus. 

Fungsinya meluruskan jari telunjuk ke tengah jari, jari manis dan jari 

kelingking kaki. 3) Otot kedang jempol, fungsinya dapat meluruskan ibu jari 

kaki. Urat-urat tersebut dipaut oleh ikat melintang dan ikat silang sehingga 

otot itu bisa membengkokkan kaki ke atas.  

Otot-otot yang terdapat di belakang mata kaki luar dipaut oleh ikat 

silang dan ikat melintang. Fungsinya, dapat mengangkat kaki sebelah luar 

adalah : 1) Urat akiles (tendo achilles). Fungsinya meluruskan kaki di sendi 

tumit dan membengkokkan tungkai bawah lutut (muskulus popliteus). 

Terdapat di: a) berpangkal pada kondilus tulang kering. b) Melintang dan 

melekat di kondilus lateralis tulang paha. Fungsinya, memutar tibia ke 
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dalam (endorotasi). Otot ketul jari (muskulus fleksor falangus longus). 

Berpangkal pada tulang kering dan uratnya menuju telapak kaki dan melekat 

pada ruas jari kaki. Fungsinya, membengkokkan jari dan menggerakkan kaki 

ke dalam. 2) Otot ketul empu kaki panjang (muskulus falangus longus). 

Berpangkal pada betis, uratnya melewati tulang jari dan melekat pada ruas 

empu jari. Fungsinya, membengkokkan empu kaki. 3) Otot tulang betis 

belakang (muskulus tibialis posterior). Berpangkal pada selaput antara 

tulang dan melekat pada pangkal tulang kaki. Fungsinya  dapat 

membengkokkan kaki di sendi tumit dan telapak kaki di sebelah ke dalam. 

4) Otot kedang jari bersama. Letaknya di punggung kaki, fungsinya dapat 

meluruskan jari kaki (muskulus ekstensor falangus 1 - 5). 

Otot-otot yang lain antara lain adalah : 1) Otot ketul. 2) Otot 

penengah empu kaki, telapak di telapak kaki. 3)  Otot pronasi, terletak di 

sebelah punggung kaki. Aponeurosis plantaris, tapak kaki yang ditutupi oleh 

selaput. Fasia plantaris, bagian khusus dari fasia yang terletak di bawah 

telapak kaki. 

Jadi yang dimaksud dengan kekuatan otot tungkai adalah 

komponen kondisi fisik tulang kemampuannya dalam mempergunakan otot 

tungkai untuk menahan beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot tungkai 

memiliki peranan yang penting dalam keberhasilan dalam melakukan teknik 

bantingan bahu. Kekuatan otot tungkai memberikan suatu pengaruh pada 

pegulat pada saat melakukan teknik bantingan bahu . 

 



44 

 

 

Gambar : 8 
Struktur otot tungkai bawah 
(Syaifuddin, 1997:45-46 ) 

 

2.1.8 Analisis Hubunbgan anhtara Strength  Otot Lengan dan Strength  Otot 

Tungkai Terhadap Kecepatan Melakukan Bantingan Bahu  

2.1.8.1    Hubungan antara Strength Otot Lengan terhadap Kecepatan Melakukan 

Teknik Bantingan Bahu 

Strength otot adalah kemampuan otot atau kemampuan 

sekelompok otot untuk melakukan kerja dengan menekan beban yang 

diangkatnya                                 ( M. Sajoto, 1988 : 45). Kekuatan otot adalah 

kekuatan yang digunakan oleh sekelompok otot tubuh dalam satu kontraksi 

maksimal ( Harsono, 1998 : 58 ). Dengan demikian bahwa kemampuan otot 

lengan dalam penelitian ini adalah kemampuan otot atau sekelompok otot 

yang terdapat pada lengan seseorang dalam melakukan kerja dengan menekan 

beban yang ditanggungnya dalam satu kontraksi maksimal selama melakukan 

aktivitas menolak atau melempar. 
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Dalam bantingan bahu salah satu organ tubuh yang berperan adalah 

lengan, oleh karena itu kekuatan lengan sangat penting untuk mencapai suatu 

prestasi dalam bantingan bahu. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa Strength otot lengan mempunyai hubungan yang positif 

dengan prestasi bantingan bahu. Dan dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa semakin kuat otot lengan seseorang, maka akan semakin tinggi pula 

prestasi yang akan dicapai tentu dibarengi dengan teknik yang baik dan benar.  

 

2.1.8.2    Hubungan antara Strength Otot Tungaki terhadap Kecepatan Melakukan 

Teknik Bantingan Bahu 

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, diusahakan posisi yang kuat yang 

berarti otot tungkai akan bekerja lebih keras. Untuk menggerakkan tungkai 

dan ekstensor pergelangan kaki, berfungsi otot quadriceps exstensor, 

gastronemieus  dan 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 
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baik pula bantingan yang akan dicapai dan ditunjang dengan teknik yang baik 

dan benar.  

 

2.1.8.3    Hubungan antara Strength Otot Lengan dan Strength Otot Tungkai 

terhadap Kecepatan Melakukan Teknik Bantingan Bahu 

Jansen, Schultz dan Bangerter dalam bukunya “Applied 

Kinesiology and Biomechanics” ( 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 

tahananya adalah merupakan pusat gravitasi dari segmen tubuh yang 

bergerak. Pada nomor gulat inertia pertama sekali diatasi oleh kekuatan 

kaki yang memindahkan daya percepatan yang bekerja dalam suatu mata 

rantai dengan tubuh bagian bawah yang bergerak dinamis yaitu pinggang 

dan pinggul mendahului bagian atas menuju tahap akhir dari suatu 

bantingan yaitu fase impuls atau mendorongnya lengan ( J.M. Ballesteros, 

1979:5).                  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kekuatan otot tungkai dan 

kekuatan otot lengan sangat penting dalam gulat mengingat gerakan 

membanting sebenarnya juga gerak melempar atau menolak sebuah beban 

yang dilakukan dengan menggunakan tangan. Dari definisi tersebut di atas 

dapat ditarik suatu pengertian bahwa pada gerakan membanting 
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dibutuhkan kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan yang segaris 

akan berfungsi sebagai pengungkit sedangkan pinggang berfungsi sebagai 

titik tumpu atau axis dan tungkai yang satunya akan berfungsi  sebagai 

penumpu ketika gerak membanting berlangsung.  

 

2.2 Hipotesis 

Berdasarkan uraian pada landasan teori dan analisis hubungan 

kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan 

melakukan teknik bantingan pinggang,  maka hipotesis penelitian adalah 

seperti berikut :  

2.2.1 Ada hubungan antara Strength otot lengan dengan kecepatan melakukan 

teknik bantingan bahu UKM Gulat  Universitas Negeri Semarang  Tahun 

2006  

2.2.2 Ada hubungan antara Strength otot tungkai dengan kecepatan melakukan 

teknik bantingan bahu UKM Gulat  Universitas Negeri Semarang  Tahun 

2006  

2.2.3 Ada hubungan antara Strength otot lengan dan Strength otot tungkai 

dengan kecepatan melakukan teknik bantingan bahu pada UKM Gulat 

Universitas Negeri Semarang  Tahun 2006.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

Strength otot lengan dan Strength otot tungkai terhadap kecepatan melakukan 

teknik bantingan bahu. UKM Gulat UNNES Tahun 2006. Penelitian ini adalah 

penelitian observasional yang dilakukan secara Survey Test,  adalah salah satu 

pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk mengumpulkan data 

yang luas dan banyak. Survey merupakan bagian dari studi diskriptif yang 

bertujuan mencari kedudukan atau status gejala atau fenomena dan menentukan 

kesamaan status dengan cara membandingkan dengan standar yang sudah 

ditentukan.  ( Suharsimi Arikunto, 1996 : 93 ). 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi menurut Suharsimi Arikunto adalah keseluruhan subyek 

penelitian ( 2002 : 108). Menurut Sutrisno Hadi ( 1986 : 220 ) bahwa yang 

dimaksud dengan populasi adalah seluruh penduduk dimaksud untuk diselidiki 

dengan sejumlah penduduk paling sedikit memiliki satu sifat sama Populasi 

dibatasi sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu 

sifat yang sama. Dalam penelitian ini subyek yang digunakan sebagai populasi  

adalah Mahasiswa Putra UKM Gulat Universitas Negeri Semarang Tahun 2006, 

yang berjumlah 20 orang. Populasi yang diambil dalam penelitian ini juga telah 

memenuhi syarat sebagai berikut : 1). Populasi adalah Mahasiswa yang telah 
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mengikuti latihan gulat ditempat dan waktu yang sama, 2). Populasi mendapat 

materi latihan dan pelatih yang sama, 3) Populasi mempunyai jenis kelamin yang 

sama, iaah putera,  4) Populasi berumur 19-22 Tahun.  

 

3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti   ( Suharsimi 

Arikunto, 2002 : 109  ). Sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswa putra 

UKM Gulat Universitas Negeri Semarang Tahun 2006 yang berjumlah 20  

mahasiswa. Penentuan teknik sampling ini berdasarkan asumsi bahwa, apabila 

subyek penelitian kurang dari seratus orang, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi   ( Suharsimi Arikunto, 2002 : 112 ) 

atau total sampling menururt Sutrisno Hadi ( 1990 : 72 ). 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip Suharsimi Arikunto (1998:9) Variabel 

adalah gejala yang bervariasi. Sedangkan variabel-veriabel yang terkait dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.1.1 Variabel bebas  atau  X    terdiri atas 2 variabel ialah 

3.1.1.1 Variabel bebas 1 atau X1 : Strength  Otot Lengan  

3.1.1.2 Variable bebas 2 atau X2   Strength  Otot Tungkai  

3.1.2 Variabel terikat   atau Y yaitu :  Kecepatan Melakukan Teknik Bantingan 

Bahu.  
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3.4 Rancangan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey tes. Desain 

penelitian yang digunakan adalah desain korelasional atau corelational Design. 

Adapun desain yang dimaksud terlihat pada diagram berikut : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar : 9  
 Desain Penelitian ( John  Ihalauw : 1998 : 61  ) 

  
 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Tahap Persiapan penelitian 

3.5.1.1 Untuk mendapatkan populasi, peneliti mengajukan ijin penelitian ke pihak 

Fakultas dengan cara menghubungi pembimbing UKM Gulat UNNES. 

Setelah memperoleh. ijin dari pihak UKM selanjutnya penulis mengurus 

surat ijin penelitian ke  Fakultas  Ilmu  Keolahragaan  Universitas   Negeri 

 Semarang  yang  nantinya  digunakan  sebagai  rekomendasi  dari   pihak 

fakultas ke pihak UKM. 

 
Strength  Otot 
Lengan ( X1) 

Strength  Otot 
Tungkai ( X2) 

Kecepatan 
Melakukan 

Teknik 
Bantingan Bahu   

( Y ) 
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3.5.1.2 Langkah berikutnya adalah menghubungi pihak UKM Gulat mengenai 

jumlah Mahasiswa yang mengikuti kegiatan UKM Gulat. Setelah 

mendapat daftar nama mahasiswa, peneliti dan anggota UKM Gulat 

mendiskusikan waktu dan teknik penelitian, yang selanjutnya kesepakatan 

tersebut dikonfirmasikan ke dosen Pembimbing dan mahasiswa yang akan 

dijadikan populasi penelitian. 

3.5.1.3 Tempat penelitian dilaksanakan di Gedung Latihan Gulat UNNES  

3.5.1.4 Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2006 yang dimulai 

pada pukul 15.30 WIB hingga selesai  

3.5.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

3.5.2.1 Sebelum penelitian dilaksanakan, Mahasiswa UKM Gulat dikumpulkan 

lalu dilakukan pendataan ulang, setelah itu melakukan pemanasan. 

3.5.2.2 Pada waktu penelitian dilaksanakan peserta tes harus berpakaian olahraga 

atau berpakaian gulat untuk mempermudahkan pelaksanaan penelitian. 

3.5.2.3 Untuk pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian survei 

sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan 

pengukuran yaitu : 1. Pengukuran kekeuatan otot lengan dengan 

menggunakan Pull and push Dynamometer, 2. Pengukuran otot tungkai 

dengan menggunakan Back and Leg Dynamonmeter,dan 3. Tes 

Melakukan Bantingan Bahu  

3.5.3 Tahap Penyelesaian Penelitian 

Setelah data dikumpulkan maka data tersebut dianalisis dengan 

komputerisasai SPSS Versi 10.  
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, teknik pengumpulan data adalah langkah penting 

dalam penelitian. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik tes dan 

pengukuran, tes merupakan alat ukur untuk memperoleh data atau informasi 

(Nurhasan, 2001 : 12). Pengukuran merupakan suatu proses untuk memperoleh 

informasi (Nurhasan, 2001 : 1). Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa teknik 

tes dan pengukuran adalah satu cara untuk mengumpulkan data. Data-data yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil pengukuran kekeuatan otot lengan dan 

kekuatan otot tungkai serta hasil kecepatan melakukan bantingan bahu dengan 

satauan detik pada Mahasiswa UKM Gulat Universitas Negeri Semarang Tahun 

2006. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

 Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam ialah 1) 

tes kekuatan otot lengan ialah kekuatan dorong dan tarik  menggunakan alat pull 

and push dynamometer, 2) Tes kekuatan otot tungkai dengan menggunakan  back 

and leg dynamometer,  3) tes kecepatan teknik bantingan bahu  

 

3.7.1 Tes Kekuatan Otot Lengan ( dorong dan tarik )  

3.7.1.1 Peralatan yang digunakan adalah : pull and push dynamometer.    

3.7.1.2       Pelaksanaannya adalah : Peserta tes berdiri tegak dengan kaki terbuka 

selebar bahu dan pandangan lurus ke depan. Tangan memegang pull and 

push dynamometer dengan kedua tangan di dada. Posisi lengan dan tangan 
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lurus dengan bahu. Tarik alat tersebut sekuat tenaga. Pada saat menarik 

atau mendorong, alat tidak boleh menempel pada dada, tangan dan siku 

tetap sejajar dengan bahu. Tes ini dilakukan sebanyak dua kali dan diambil 

nilai terbaik. Skor dicatat dalam satuan Kg. 

 
Gambar : 10 

Pull and Push Dynamometer  
( Dokumen Penelitian ) 

 
3.7.2 Tes Kekuatan Otot Tungkai 

3.7.2.1 Alat yang digunakan : Back and Leg Dynamometer 

 
Gambar :  11 

Back and Leg Dynamometer 
( Dokumen Penelitian ) 
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3.7.2.2 Pelaksanaannya adalah : Peserta tes berdiri di atas tumpuan dynamometer. 

Panjang rantai dynamometer diatur sedemikian rupa sehingga 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 : 12 

Pelaksanaan TesKekuatan Otot Tungkai 
( Dokumen Penelitian ) 
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3.7.3 Tes Kecepatan bantingan Bahu  : Testee dikelompokkan dan dipasangkan.    

Setelah mereka siap berpasangan maka dilakukan tes membanting. 

Setiap orang diharuskan saling membanting dengan teknik batingan bahu 

secara bergantian dan dicatat kecepatan teknik bantingan bahu yang 

mampu dicapai oleh masing-masing testee. Kepada testee diberi 

kesempatan selama tiga kali. Kecepatan teknik   bantingan setiap testee 

dicatat sebagai data. Skor bantingan dihitung berdasarkan validitas dan 

reabilitas seperti dalam lampiran. 

 
Gambar :  13 

Teknik Bantingan Bahu  
( Dokumnetasi Penelitian ) 

 
 

3.8 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam suatu penelitian banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian, terutama penelitian eksperimental. Apalagi penelitian ini 
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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 

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 
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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 bahu 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 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 bahu 

sangat menentukan hasil penelitian. Oleh karena itu kepada sampel 

diberikan motivasi, pengertian, perhatian dan semangat agar perlakuan 

dari test teknik bantingan bahu dilakukan dengan sungguh-sungguh agar 

dapat diperoleh hasil test kemampuan teknik bantingan bahu sesuai 

dengan kemampuan aslinya. 
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3.9 Analisis Data  

Penelitian ini  akan melihat hubungan  strength otot lengan dan strength otot 

tungkai dengan kecepatan teknik bantingan bahu, di mana di sini terdapat dua 

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 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 

Penelitian ini membahas permasalahan yang berjudul : Hubungan antara 

Strength otot lengan, Strength otot tungkai terhadap kecepatan melakukan teknik 

bantingan bahu pada mahasiswa unit kegiatan mahasiswa ( UKM) gulat 

Universitas Negeri Semarang Tahun 2006. Variabel penelitian ini ada dua : 1) 

variabel bebas yang terdiri dari : Kekuatan otot lengan (X1), kekuatan Otot 

Tungkai (X2) dan variabel tergantung ialah Kecepatan melakukan teknik 

bantingan bahu.  

Penelitian telah dilakukan data dalam penelitian ini untuk variabel 

Strength otot lengan dengan kilogram, Strength otot tungkai dengan kilogram 

dan variabel tergantung dengan detik. Karena satuan dari masing-masisng variabel 

tidak sama, maka perlu distandardisasikan ke skor T ( Sutrisno Hadi, 1990:267 ). 

Adapun hasil perhitungan  statisitik deskriptif dapat dilihat seperti pada tabel 

berikut : 

Tabel 1 
Rangkuman Hasil Perhitungan Data Statistik Deskripsi  

 
 N Min Maks Mean Std.Dev 
Strength  Ot Lengan (X1) 20 31.17 68.83 50.0010 9.9999 
Strength  Ot Tungklai (X2) 20 35.87 71.94 50.0000 9.9995 
Kec Bantingan Bahu 20 30.11 64.20 50.0000 10.0002 
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Tabel 1 diatas menyajikan data hasil pengukuran Strength otot-otot 

lengan, Strength otot tungkai terhadap skor hasil kecepatan melakukan teknik 

bantingan bahu yang dapat dijelaskan sebagai berikut : N adalah jumlah sampel 

penelitian untuk semua variabel = 20 orang sampel, untuk variabel Strength  otot 

lengan nilai minimal = 31.17, maksimum = 68.83, nilai mean = 50.0010, nilai 

standar deviasi = 9.9999, Untuk variabel Strength otot tungkai nilai minimum = 

35.87, maksimum = 71.94, mean = 50.0000, nilai standar deviasi = 9.9995. Untuk 

variabel kecepatan melakukan teknik bantingan bahu nilai minimu = 30.11, nilai 

maksimum = 64.20, nilai mean = 50.0000, nilai standar deviasi = 10.0002. 

 

4.2. Hasil Penelitian 

Dari  hasil  perhitungan  statistik  deskripsi  seperti  terlihat pada     tabel 1,  

kemudian  dilanjutkan dengan  uji  persyaratan  analisis hipotesis  yang meliputi 

beberapa  langkah sebagai berikut : 

 

4.2.1 Uji Persyaratan Analisis Hipotesis 

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 signikansi < 0.05 berarti tidak normal  Dari perhitungan 

diperoleh hasil sebagai berikut :  

 



61 

 

Tabel 2 

Rangkuman hasil perhitungan Uji Normalitas  

 

Variabel Signifikansi Keteranga
n 

Strength Otot Lengan  0.259 > 0.05 Normal 
Strength Otot Tungkai 0.792 > 0.05 Normal 
Skor Kecepatan Teknik Bantingan Bahu 0.372 > 0.05 Normal 
 

 Berdasarkan  pada  perhitungan nilai pada tabel  2  menunjukkan 

bahwa variabel dalam penelitian ini secara keseluruhan variabel masih 

berada pada batas normal. 

4.2.1.2   Uji Homogenitas 

   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 

Strength Otot Lengan 0.922 > 0.05 Homogen 
Strength Otot Tungkai 0.952> 0.05 Homogen 
Kecepatan teknik Bantingan Bahu 0.986 > 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.  
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4.2.1.3  Uji Linieritas  Garis Regresi  

  Uji linieritas ini dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya 

hubungan antara prediktor yaitu variabel-variabel kekuatan otot lengan( 

X1), kekuatan otot tungkai ( X2 )  terhadap kecepatan melakukan teknik 

bantingan bahu 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: 

Tabel : 4 
Rangkuman hasil perhitungan uji linieritas garis regresi 

 
Variabel Fhitung   Signifikansi Keterangan 

Strength Otot Lengan  55.682 0.000 < 0.05 Linier 
Strength Otot tungkai 4.598 0.046 < 0.05 Linier 
Gab Kek.Lengan,Tungkai 28.960 0.000 < 0.05 Linier 

 

Dengan melihat tabel 4 dapat pahami bahwa ketiga variabel penelitian, 

baik secara regresi tunggal maupun secara regresi ganda , hasil uji 

linieritas garis regresi menunjukkan hasil secara keseluruhan adalah  linier. 

Adapun untuk jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Untuk variabel Strength otot lengan diperoleh nilai F sebesar 55.682 

atau dengan nilai signifikasi 0.000 < 0.05 dengan demikian dapat 

disimpulkan data variabel Strength otot lengan menunjukkan 

penyebaran datanya berada dalam satu garis yaitu  linier 
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2) Untuk variabel Strength otot tungkai diperoleh nilai F sebesar 4.598 

atau bila dilihat dari nilai signifikasinya diperoleh nilai sebesar 0.046 

yang berarti < 0.05 nilai tabel dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data dari variabel Strength otot tungkai penyebarannya dalam 

satu garis yaitu linier. 

3) Untuk variabel Strength otot lengan, Strength otot tungkai diperoleh 

nilai F sebesar 28.960 atau bila dilihat dari nilai signifikasinya 

diperoleh nilai sebesar 0.000 yang berarti < 0.05 nilai tabel dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa data dari variabel Strength otot 

lengan, Strength otot tungkai penyebarannya dalam satu garis yaitu 

linier. 

4.2.1.4   Uji Keberartian Model Garis Regresi 

Uji keberartian model garis regresi ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah persamaan garis regresi yang diperoleh signifikan atau 

tidak untuk dapat digunakan sebagai prediktor dari harga kreterium. Uji 

keberartian model ini menggunakan uji – t dengan kriteria sebagai berikut 

: jika t hitung > t tabel atau nilai signifikansi < 0.05 berarti signifikan, sedang 

jika t hitung < t tabel atau nilai signifikansi > 0.05 berarti tidak signifikan . 

Dari perhitungan diperoleh hasil seperti tabel berikut :  

Tabel : 5 
Rangkuman hasil perhitungan uji keberartian model garis regresi 

 
Variabel t hitung Signifikansi Keterangan 
Strength Otot Lengan 7.462 0.000 < 0.05  Signifikan 
Strength Otot Tungkai 2.144 0.046 < 0.05  Signifikan 
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  Dari tabel 5 diatas dapat dipahami bahwa ke tiga variabel menunjukkan 

hasil sebagai berikut : 

1) Variabel Strength otot lengan diperoleh  nilai  t hitung  sebesar 7.462 atau 

bila dilihat dari nilai signifikasi diperoleh hasil sebesar 0.000 < 0.05 

dengan demikian  kesimpulannya  signifikan. 

2) Variabel Strength otot tungkai diperoleh hasil nilai t hitung  sebesar  2.144 

atau bila dilihat dari nilai signifikasinya diperoleh hasil sebesar 0.046 < 

0.05  kesimpulannya  adalah  signifikan.   

 

4.2.2 Uji Hipotesis 

4.2.2.1  Analisis Regresi Tunggal 

  Analisis regresi tunggal ini  dimaksudkan untuk  mengkaji 

 korelasi antara Strength otot lengan, Strength otot tungkai 

terhadap kecepatan melakukan teknik bantingan bahu. Namun dengan 

ketentuan : jika  t hitung   > ttabel   atau  signifikansi < 0.05 berarti 

signifikan.  Sedang  jika  t hitung  <    ttabel  atau signifikansi > 0.05 berarti 

tidak signifikan. Berdasarkan ketentuan dan perhitungan diperoleh hasil 

seperti tabel 6 berikut :  

Tabel : 6 
Rangkuman hasil perhitungan Analisis Regresi Tunggal 

 
Variabel  t hitung Signifikan Keterangan 

Strength Otot Lengan 7.462 0.000 < 0.05  Signifikan 
Strength Otot Tungkai  2.144 0.046 < 0.05  Signifikan 
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         Berdasarkan perhitungan yang ada dalam tabel 6 dapat dijelaskan 

sebagai berikut  

1) Korelasi antara Strength otot lengan terhadap kecepatan melakukan 

teknik bantingan bahu 

               Dari perhitungan untuk variabel Strength otot lengan terhadap 

kecepatan melakukan teknik bantingan bahu diperoleh nilai t hitung 

sebesar 7.462 dan nilai  signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 

kesimpulannya ialah  signifikan. Dengan demikian hipotesis nol yang 

menyatakan” Tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot 

lengan terhadap kecepatan melakukan teknik bantingan bahu” adalah 

Ditolak, sebaliknya hipotesis alternatif yang menyatakan” Ada  

hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan terhadap 

kecepatan melakukan teknik bantingan bahu” adalah Diterima. 

2) Korelasi antara Strength otot tungkai terhadap kecepatan melakukan 

teknik bantingan bahu 

               Dari hasil perhitungan korelasi untuk variabel Strength otot 

tungkai terhadap kecepatan melakukan teknik bantingan bahu 

diperoleh nilai         t hitung sebesar 2.144 dan nilai signifikansi sebesar 

0.046 < 0.05 maka kesimpulannya adalah sangat signifikan. Dengan 

demikian hipotesis nol yang diajukan berbunyi” Tidak ada  hubungan 

yang signifikan antara kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan 

melakukan teknik bantingan bahu adalah ditolak, sebaliknya hipotesis 

alternatif yang berbunyi “ Ada  hubungan yang signifikan antara 
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Strength otot tungkai terhadap kecepatan melakukan teknik bantingan 

bahu “ adalah Diterima.   

 

4.2.2.2   Analisis Regresi Ganda  

               Pada analisis regresi ganda dilakukan dengan maksud akan menguji 

korelasi dari ketiga variabel yang ada ialah kekuatan otot lengan, Strength  

otot tungkai terhadap kecepatan melakukan teknik bantingan bahu, oleh  

karena itu analisisnya menggunakan regresi ganda dengan uji F. 

Berdasarkan perhitungan seperti  terlihat pada tabel 7 berikut :  

Tabel : 7 
Rangkuman Hasil Perhitungan regresi ganda 

 
Variabel F hitung Signifikansi Keterangan 

Strength otot lengan,  
Strength  otot tungkai 
terhadap kecepatan bantingan 
bahu 

28.960 0.000 < 0.05 Sangat signifikan 

 
 Berdasarkan hasil perhitungan statistik seperti terlihat dalam tabel 7 

bahwa diperoleh nilai F hitung sebesar 28.960 dan nilai signifikansi sebesar         

0.000 < 0.05 kesimpulannya adalah sangat signifikan. Dengan demikian 

hipotesis nol yang diajukan berbunyi “Tidak  ada Hubungan yang 

signifikan antara Strength otot lengan, kekuatan otot tungkai terhadap 

kecepatan melakukan teknik bantingan bahu” adalah Ditolak, sebaliknya 

hipotesis alternatif yang diajukan berbunyi ” Ada  hubungan yang 

signifikan antara Strength otot lengan, Strength otot tungkai kecepatan 

melakukan teknik bantingan bahu “ adalah Diterima.    
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4.2.2.3  Sumbangan  Relatif dan Efektifitas Prediktor terhadap Kriteruim 

               Dari perhitungan data yang diperoleh, besar  sumbangan dari setiap 

variabel yang  ada  dapat dilihat pada rangkuman hasil perhitungan tabel 8  

berikut : 

Tabel : 8 
Rangkuman Hasil Perhitungan Model Summary 

 

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std.Error of the 
Estimate 

1 0.869a 0.756 0.742 5.0781 
2 0.451a 0.203 0.159 9.1695 
3 0.879a 0.773 0.746 5.0360 

 
a. Predictor  :   ( Constant ) 

1) Predictors :  ( Constant ), Lengan 
2) Predictors :  ( Constant ), Tungkai 
3) Predictors :  ( Constant ), Lengan,,Tungkai 
 

b. Dependent Variable : Skor Kecepatan melakukan bantingan bahu 
 
 

  Tabel 8 merupakan rangkuman dari perhitungan suatu model 

summary, dari model ini ditampilkan nilai-nilai R, R-Square, Adjustes R 

Square dan Standard Error of  the Estimate. Dimana nilai R-Square 

adalah nilai koefisien determinasi yang merupakan Indeks Determinasi, 

yakni prosentase yang menunjukkan sumbangan pengaruh dari setiap 

variabel ialah X1, atau X2, atau gabungan hubungan dari kedua variabel 

yaitu X1, X2  terhadap variabel ( Y ) . Untuk lebih jelas dapat dirangkum 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel : 9 
Rangkuman Sumbangan Relatif dari setiap variabel terhadap Y 

 
Variabel Prosentase Besar 

sumbangan 
Strength Otot Lengan terhadap Y 0.756 x 100% = 75.6 % 
Strength  Otot Tungkai Terhadap Y 0.203 x 100% = 20.3 % 
Str. Otot Lengan, Str. Otot Tungkai terhadap 
Y 

0.746 x 100% = 74.6 % 

 Dari tabel 9 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Sumbangan Untuk Variabel Strength Otot Lengan Terhadap Kecepatan 

melakukan teknik bantingan bahu 

  Untuk variabel Strength otot lengan R-Square yang diperoleh dari 

perhitungan yang merupakan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 

0.756 , ini merupakan nilai Indeks determinasi ialah prosentase 

sumbangan variabel kekuatan otot lengan terhadap variabel kecepatan 

melakukan teknik bantingan bahu ( Y ). Ialah sebesar 0.756  X 100%  = 

75.6 %. Sedang sisanya yaitu 100% - 75.6 %  = 24.4 % berarti 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

2) Sumbangan Untuk Variabel Strength Otot Tungkai Terhadap Kecepatan 

melakukan teknik bantingan bahu. 

 Variabel Strength otot tungkai memperoleh nilai R-Square sebesar 

0.203, ini berarti bahwa sumbangan variabel kekuatan otot tungkai 

terhadap kecepatan melakukan teknik bantingan bahu ialah sebesar 0.203 

X 100%  = 20.3 %. Sedang sisanya ialah sebesar 100 % - 20.3 %  = 79.7 

% berarti  dipengaruhi oleh faktor lain . 

3) Sumbangan Untuk Variabel Strength Otot Lengan, Tungkai terhadap 

Kecepatan melakukan teknik bantingan bahu  
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       Nilai R-square atau nilai koefisien determinasi untuk variabel 

gabungan adalah 0.773  atau berasal dari 0.879 X 0.879. Namun untuk 

jumlah variabel bebas yang lebih dari dua, lebih baik menggunakan 

Adjusted R-Square, yaitu 0.746 atau selalu lebih kecil dari R-Square. 

Dengan demikian berarti bahwa besar sumbangan dari kedua variabel 

yaitu kekuatan otot lengan, tungkai terhadap kecepatan melakukan teknik 

bantingan bahu adalah sebesar 0.746  X 100 %  =  74.6 %, sedangkan 

sisanya  100 – 74.6 %  =  25.4 % berarti dipengaruhi oleh faktor lain.  

 

4.3   Pembahasan Hasil Penelitian 

   Berdasarkan uji hipotesis penelitian yang telah dilakukan diperoleh 

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) Ada hubungan yang Signifikan Antara Strength Otot Lengan Terhadap 

Kecepatan melakukan teknik bantingan bahu Pada Mahasiswa UKM Gulat 

Universitas Negeri Semarang tahun 2006. 

2) Ada hubungan yang Signifikan Antara Antara Strength Otot Tungkai 

Terhadap Kecepatan melakukan teknik bantingan  bahu Pada Mahasiswa 

UKM Gulat Universitas Negeri Semarang tahun 2006. 

3) Ada Hubungan yang Siginifikan Antara Strength Otot Lengan, Strength  

Otot Tungkai Terhadap Kecepatan Melakukan Teknik Bantingan Bahu 

Pada Mahasiswa UKM Gulat Universitas Negeri Semarang tahun 2006.  
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  Dari Hasil-hasil ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain : 

4.3.1 Kekuatan.  

Pada tubuh manusia  terdapat  217  pasang  otot rangka, yang 

terbagai menjadi empat macam komponen ialah jaringan  otot  yang terdiri  

dari  sel-sel otot, jaringan ikat, jaringan syaraf, dan urat-urat darah ( 

Soekarman, 1986 : 27 ). Lebih lanjut dijelaskan bahwa sistem otot terdiri 

atas beberapa bagian yang satu sama lain jelas terpisah, dimana  sebagian  

besar  otot-otot itu tersebut melekat pada rangka. Sementara otot-otot 

tersebut dapat mengkerut secara aktif dan oleh karena itu dapat 

menggerakkan bagian-bagian kerangka satu sama lain. Selain itu otot dapat 

juga meregang secara aktif sehingga dapat menggerakkan kerangka dalam 

suatu bagian tertentu . Maka susunan otot otot itu sering disebut sebagai 

suatu sistem alat untuk menguasai gerak aktif dan sikap tubuh kita ( Raven, 

1994 : 12 ).Hal ini  tidak mungkin untuk otot rangka melakukan fungsinya 

tanpa dibantu sistem rangka, sistem rangka ini menyediakan pengungkit 

untuk otot menerapkan force dan mengadakan kerjasama sekitar bagaimana 

terjadinya  gerakan.  Dan  menurut  Jensen  ( 1983 : 8)  system  otot rangka 

merupakan titik fokus dalam suatu gerakan, dimana sistem syaraf bekerja 

melalui otot dengan memberi impulse untuk mengontrol kontraksinya, dan 

dimana sistem rangka menjadi tuas atau pengungkit untuk otot dalam 

menerapkan force yang menyebabkan tubuh bergerak. Dijelaskan lebih 

lanjut bahwa jika kita menginginkan dapat bergerak dengan force yangat 

besar, kita harus menguatkan otot yang terlibat. Force menurut Hasan 
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Shadily ( 1975:252 ) sama dengan kekuatan, dan strength adalah  

kemampuan  tubuh  atau  segmen  tubuh  dalam menerapkan force ( Jensen, 

1983 : 153 ), sedang orang mempunyai kesan bahwa strength adalah hanya 

force yaitu mengkerutnya sebuah otot sekelompok otot. Akan tetapi Strength 

melibatkan kombinasi dari tiga faktor ialah 1) kombinasi dari force 

mengkontrakasi otot menyebabkan gerakan, 2) kemampuan  mengkoordinasi 

dari otot agonis dan antagonis, menetralisir, dan menstabilisasikan otot, 3) 

ratio  mekanika  dari  susunan  tulang  sebagai  pengungkit yang terlibat. 

Lebih lanjut Jensen ungkapkan bahwa  Strength  is basic  to  motor  

performance,  and  it  may be the  most important single factor in 

performance.Because almost all vigoruos performances depend on ability to 

apply great force against resistance,  increased strength  will   often   

contribute  to  better performance. Dengan demikian menjadi jelas bahwa 

bagaimana kekuatan mempunyai hubungan terhadap gerakan, khususnya 

gerakan melakukan teknik bantingan bahu dalam penelitian  mempunyai 

korelasi yang sangat signifikan. 

4.3.2 Biomekanika.  

Seperti telah disebutkan diatas bahwa struktur tubuh manusia 

tersusun dari sambungan-sambungan tulang dengan demikian kerja 

geraknya mengikuti hukum alam. Dalam hal ini gerakan teknik lempar 

dalam atletik yang termasuk dalam jenis gerak sistem tuas, dan jenis tuasnya 

adalah sistem tuas kelas satu sebab panjang lengan FA atau Force Arms 

sama panjang dengan lengan RA atau Resistant Arms.  Sistem ini
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 bekerjanya seperti timbangan dimana bila RA berkekuatan lima maka FA 

berkekuatan satu demikian pula sebaliknya, bila RA berkekuatan satu maka 

FA berkekuatan lima. Dengan demikian kekuatan otot lengan, kekuatan otot 

punggung dan kekuatan otot tungkai terhadap prestasi lempar, sebenarnya 

yang berfungsi sebagai titik F atau Force adalah lengan dan punggung dan 

yang berfungsi sebagai titik A atau sumbu adalah panggul kemudian untuk 

titik R atau Resistance atau tahanan adalah kekuatan otot tungkai. Oleh 

karena itu benar apabila hipotesis yang diajukan menunjukkan hasil yang 

signifikan sebab faktanya memperlihatkan besarnya sumbangan dari data 

yang ada adalah untuk kekuatan otot lengan sebesar 66 %, kekuatan otot 

punggung sebesar 58.5 %, untuk kekuatan otot tungkai sebesar 78.6 %. 

Sementara untuk sumbangan secara keseluruhan kekuatan otot lengan, 

kekuatan otot punggung, dan kekuatan otot tungkai menunjukkan angka 

sebesar 78 %. Maka berdasar fakta yang ada benar seperti yang diungkap 

oleh Jensen    ( 1983: 153 ) bahwa  Strength  is basic  to  motor  

performance,  and  it  may bethe  most important single factor in 

performance.Because almost all vigoruos performances depend on ability to 

apply great force against resistance,  increased strength  will   often   

contribute  to  better performance. 

4.3.3 Program Latihan.  

Penelitian ini dilakukan di Gedung UKM Gulat UNNES, tempat 

ini merupakan tempat dimana mahasiswa UKM Gulat dibina dan dilatih. 

Didalam membina tentu meliputi banyak aspek diantaranya ialah fisik, 
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teknik, mental, dan hal tersebut dipersiapkan dengan baik dalam suatu 

program latihan. Dengan melihat hasil kemampuan pisik dikaitkan dengan 

ketrampilan yang dicapai dalam hal ini kemampuan teknik ,membanting 

menunjukkan hasil yang sangat signifikan berarti pembinaan pisik, mental, 

tehnik,  dikelola dan  persiapkan dengan baik. Dan juga pelatihnyapun 

berarti sangat profesional disamping berdedikasi cukup tinggi. Pelatih yang 

profesional inipun merupakan hal penting karena juga berarti memiliki 

pengetahuan dan berwawasan luas. 

4.3.4 Motivasi.  

Berdasarkan pengalaman apabila melalukan penelitian, sampel atau 

populasi itu dilakukan terhadap atlet dan bukan atlet hasilnya lebih baik 

yang dikenakan terhadap atlet, mengapa hal ini bisa terjadi. Menurut 

pengamatan penulis hal itu lebih disebabkan oleh faktor motivasi. Mengapa 

? karena kalau atlet didalam melakukan tugas-tugas itu mereka menyadari 

bahwa apa yang diintruksikan oleh pelatih semata-mata demi kemajuan atlet 

itu sendiri salah satunya ingin jadi juara. Sementara kalau bukan atlet, 

sample tidak mempunyai tantangan atau tidak mempunyai target sehingga 

tidak ada motivasi. Motivasi itu sendiri munculnya dari dalam diri sampel 

meskipun bisa dimunculkan. 

4.3.5 Faktor Gizi.  

Bagaimanapun faktor gizi menentukan prestasi, karena gizi 

merupakan bahan makanan yang penting didalam penyediaan energi. Pantas 

dipertanyakan apakah mahasiswa yang tergabung dalam UKM Gulat gizi 



74 

 

terpenuhi secara maksimal, minimal ditinjau dari jumlah kalori yang 

dibutuhkan dalam aktifitas pisik. Kemudian ditinjau dari variasi makanan 

apakah juga terpenuhi secara  empat sehat lima sempurna, sebab kebutuhan 

makanan tidak disediakan secara klasikal dalam satu asrama tetapi mereka 

mencari sendiri-sendiri. Dan hal inilah yang menjadi berperan dalam 

pencapaian prestasi pada umumnya. 

     



 

75 

BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan.  

Berdasarkan AQnalisis data pada bab terdahulu, simpulan yang dapat 

penulsi ambuil adalah :  

5.1.1 Ada hubungan yang Signifikan Antara Strength Otot Lengan Terhadap 

Kecepatan melakukan teknik bantingan bahu Pada Mahasiswa UKM Gulat 

Universitas Negeri Semarang tahun 2006. 

5.1.2 Ada hubungan Yang Signifikan Antara Strength Otot Tungkai Terhadap 

Kecepatan melakukan teknik bantingan  bahu Pada Mahasiswa UKM 

Gulat Universitas Negeri Semarang tahun 2006. 

5.1.3 Ada Hubungan Yang Siginifikan Antara Strength Otot Lengan,dan 

Strength  Otot Tungkai Terhadap Kecepatan Melakukan Teknik 

Bantingan Bahu Pada Mahasiswa UKM Gulat Universitas Negeri 

Semarang tahun 2006.  

 

5.2  Saran.  

Saran yang dapat penulis sampaiakn berdasarkan simpulan di muka 

adalah:  

5.2.1 Kepada para pelatih UKM gulat UNNES harap diketahui bahwa ternyata 

ada hubungan antara Strength otot lengan dan Strength otot tungkai 
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dengan kecepatan melakukan teknik bantingan bahu pada mahasiswa 

UKM gulat UNNES Tahun 2006, oleh sebab itu latihan Strength  otot 

lengan dan Strength  otot tungkai perlu mendapat perhatian. 

5.2.2 Bagi para peneliti, sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan dengan sampel 

yang lebih banyak. Mungkin penelitian ulang dengan sampel yang lebih 

banyak hasilnya akan berbeda.  
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