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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Pencak silat adalah cabang olahraga yang berupa hasil budaya manusia 

Indonesia untuk membela atau mempertahankan eksistensi (kemandirian) dan 

intergritas terhadap lingkungan hidup atau alam sekitarnya untuk mencapai 

keselarasan hidup, meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa (Sucipto, 2001:27). 

Pencak Silat adalah suatu seni beladiri tradisional yang berasal dari 

Indonesia. Pada saat ini olahraga beladiri pencak silat sangat dikembangkan, 

mengingat olahraga beladiri pencak silat merupakan budaya bangsa yang 

tentunya perlu dilestarikan, dikembangkan dan diperkenalkan ke dunia 

internasional. Menurut PB IPSI beserta BAKIN dalam buku Mulyana 

(2013:86) menjelaskan bahwa "Pencak silat adalah hasil budaya manusia 

Indonesia untuk membela, mempertahankan eksitensi (kemandiriannya), dan 

integrasinya, (menunggal) terhadap lingkungan hidup/alam sekitar untuk 

mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa". 

Pencak didefinisikan sebagai gerak dasar beladiri yang terikat pada 

aturan dan digunakan dalam belajar, latihan dan pertunjukan. Silat dapat 

diartikan sebagai gerak beladiri yang sempurna yang bersumber pada 

kerohanian yang suci murni guna keselamatan diri atau kesejahteraan bersama, 
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serta untuk menghindarkan manusia dari bencana atau bahaya. Peranan pencak 

silat adalah  sebagai sarana dan prasarana untuk membentuk manusia 

seutuhnya yang sehat, kuat, tangkas, terampil, sabar, ksatria, dan percaya diri. 

         Pencak silat merupakan salah satu unsur budaya peninggalan nenek 

moyang bangsa Indonesia yang saat ini sudah berkembang sampai ke manca 

negara. Pencak silat adalah suatu cabang olahraga kebanggaan bangsa dan 

rakyat Indonesia yang lahir dan berkembang di bumi pertiwi untuk 

mempertahankan eksistensi bangsa dan mencapai keselarasan hidup, serta 

meningkatkan iman dan taqwa kepada tuhan Yang Maha Esa. 

Pada pesta-pesta olahraga baik tingkat regional, nasional, maupun 

internasional, pencak silat sudah sejajar kedudukannya dengan cabang 

olahraga lainnya. Hal ini telah terbukti dengan dibentuknya Persekutuan 

Pencak Silat Antar Bangsa (PERSILAT) pada tanggal 1 Maret 1980. Dengan 

demikian pencak silat bukan saja milik bangsa Indonesia tetapi sudah milik 

bangsa-bangsa lain di Dunia. 

Para pendekar, dan perguruan progresif mengupayakan untuk 

membentuk pencak silat sebagai olahraga. Mereka berjuang keras untuk 

meyakinkan bahwa pencak silat perlu dikembangkan sebagi olahraga agar 

tidak musnah dimasyarakat. Alasannya, bahwa dengan berakhir masa 

peperangan, pencak silat sudah kehilangan peran sebagai saran bela diri. 

Dalam upaya mencari peran baru, yang lebih sesuai dengan perkembangan 

zaman, pencak silat sebaiknya dicoba untuk dipertandingkan. Uji coba 

pertandingan pencak silat pertama diadakan antara pendekar-pendekar di 

Stadion Kalisari, Semarang tahun 1957. Pertandingan ini menggembirakan, 
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karena berjalan dengan lancar, tanpa ada kecelakaan. Namun, uji coba di 

tempat lainnya tidak begitu berhasil, karena peraturan masih sangat longgar 

dan kontak antara pesilat tidak dibatasi. Akibatnya banyyak terjadi cedera, 

bahkan sampai mengakibatkan kematian. Selanjutnya, pencak silat hanya 

dijadikan acara demonstrasi di Pekan Olahraga Nasional I (PON I) tahun 1948 

sampai PON ke-VII tahun 1969. Pencak silat untuk pertama kali tampil sebagai 

cabang olahraga prestasi dan dipertandingkan secara resmi yaitu pada PON 

VIII tahun 1973 di Jakarta. 

Hubungan antara faktor-faktor tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling 

mempengaruhi satu sama lainya. Apabila ada pembinaan olahraga yang 

meremehkan salah satu faktor atau hanya memberikan perhatian khusus pada 

faktor - faktor tertentu, tidak akan menghasilkan prestasi yang optimal. 

Untuk mencapai prestasi yang optimal perlu adanya empat elemen dasar 

yang mendukung yaitu: fisik, mental, teknik, dan strategi. Berbicara empat 

elemen dasar dalam pencaksilat, tehnik merupakan salah satu faktor yang 

sangat menentukan dalam perolehan nilai, diantara teknik-teknik tersebut, 

salah satu nya adalah teknik tendangan karena tendangan merupakan serangan 

yang memiliki nilai. 

Kecepatan tendangan menjadi sangat penting karena kekuatannya yang 

jauh lebih besar dari pada tangan. Walaupun teknik tendangan secara umum 

lebih sukar dibanding dengan teknik pukulan. Namun dengan latihan-latihan 

yang benar, baik, dan terarah teknik tendangan akan menjadi senjata yang 

dahsyat untuk melumpuhkan lawan. 
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Dalam olahraga pencak silat sangat dibutuhkan sekali kecepatan 

tendangan tanpa adanya kecepatan tendangan maka tendangan yang dilakukan 

tidak akan baik. Dengan ini kecepatan tendangan dari pesilat dituntut untuk 

selalu kuat dan bagus terutama pada otot bagian tungkai, sehingga tendangan 

dapat dilakukan dengan baik.  

Pada PORPROV Jambi ke XXII di kota jambi, IPSI Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur Mengirim 19 atlet pencak silat pada PORPROV tesebut. Pada 

PORPROV tersebut IPSI Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh 

medali yaitu: 3 medali perak dan 5 perunggu. Pada pencapaian prestasi Atlet 

tersebut jauh yang diharapkan oleh ketua IPSI Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur yang mentargetkan masuk 3 besar dalam cabor pencak silat pada 

PORPROV Jambi ke XXII yang di laksakan di kota Jambi. 

Hasil pengamatan peneliti pada pesilat ikatan pencak silat Tanjung 

Jabung Timur masih mengalami kesulitan dalam melakukan tendangan sabit 

dari segi teknik sudah mendekati sempurna tendangannya hanya saja pada 

kecepatan tendangan yang mereka miliki belum baik, sehingga saat bertanding 

selalu kecolongan poin yang disebabkan kecepatan tendangan sabit masih 

kurang dan sangat mudah di tangkap oleh musuh dan menghasilkan jatuhan 

dan poin untuk musuh. 

 Dalam berbagai pertandingan olahraga bela diri pencak silat sering 

sekali di jumpai para atlet kurang memiliki kecepatan tendangan sabit yang 

baik akibatnya serangan-serangan yang menggunakan unsur-unsur 

kemampuan (speed), daya ledak (power), daya tahan (endurance) yang 
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dilakukan berulang-ulang menjadi kurang terpola dan tidak mempunyai efek 

terhadap lawan sehingga serangan terkesan asal-asalan. Selain itu, bila 

diperhatikan dalam kepelatihan teknik latihan atlet pencak silat di Tanjung 

Jabung Timur, pelatih memberikan latihan pencak silat tidak menggunakan 

metode latihan yang baik yaitu tidak memperhatikan prinsif latihan, ini 

disebabkan kemampuan keilmuan olahraga sangat terbatas, dan metode latihan 

yang pernah digunakan oleh pelatih terdahulu diulangi lagi kepada anak 

binaannya yang baru dan disini pelatih lebih mengarah kepada keindahan 

gerak, daya tahan dan bukan kebenaran efektifitas dari gerakan tersebut 

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti ingin memberikan suatu 

latihan yang bertujuan meningkatkan kecepatan tendangan sabit yaitu dengan 

menggunakan metode latihan Resistance Bands dan Latihan Leg Press, yang 

berguna untuk menambah kecepatan tendangan sabit, manfaat dari latihan 

Resistance bands dan Latihan Leg Press adalah selain menambah kekuatan 

kaki juga dapat menambah kecepatan tendangan sabit. 

1.2.Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas,maka dapat di identifikasikan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Kurangnya kecepatan tendangan sabit pada atlet pencak silat IPSI 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

2. Apakah latihan tendangan sabit menggunakan Resistance Bands 

mempengaruhi kecepatan tendangan sabit pada atlet pencak silat IPSI 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
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3. Apakah latihan Leg Press mempengaruhi kecepatan tendangan sabit pada 

atlet pencak silat IPSI Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

4. Kurangnya program latihan yang tepat untuk atlet  

1.3.Pembatasan Masalah 

Ruang lingkup permasalahan di lakukan untuk membatasin 

permasalahan yang terlalu luas, berdasarkan indetifikasih masalah di atas 

penelitian ini di fokuskan pada “Pengaruh Latihan Resistance Bands ,latihan 

Leg Press terhadap kecepatan tendangan sabit pada atlet pencak silat IPSI 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur.” 

1.4.Defenisi Operasional 

Agar tidak terjadi salah persepsi dalam menelaah istilah dalam penulisan 

proposal ini maka diperlukan penjelasan mengenai istilah-istilah sebagai 

berikut: 

1. Pencak silat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari 

Kepulauan Nusantara. yang mengandalkan kekuatan,kelincahan,daya tahan 

dan keseimbangan.Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, 

Malaysia, Brunei, dan Singapura, Filipina selatan, dan Thailand selatan 

sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara. Berkat peranan 

para pelatih asal Indonesia, kini Vietnam juga telah memiliki pesilat-pesilat 

yang tangguh. Induk organisasi pencak silat di Indonesia adalah Ikatan 

Pencak Silat Indonesia (IPSI). Organisasi yang mewadahi federasi-federasi 

pencak silat di berbagai negara adalah Persekutuan Pencak Silat Antara 

Bangsa (Persilat), yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_bela_diri
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Nusantara
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei
https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
https://id.wikipedia.org/wiki/Filipina
https://id.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://id.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Pencak_Silat_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Pencak_Silat_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Persilat
https://id.wikipedia.org/wiki/Persilat
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2. Kecepatan tendangan sabit adalah jumlah tendangan sabit yang di sasarkan 

ke pencing dengan situasi jarak yang sesuai dan pada saat menendang harus 

dengan baik ,benar serta cepat dan tepat selama 1 menit. Dimana si pesilat 

menggunakan tungkai kaki dalam serangannya. 

3. Resistance band merupakan alat olahraga fitness yang efisien dan mudah 

dibawa-bawa terbuat dari karet dengan pegangan tangan yang menjadi 

tumpuan. Karet resistance band mempunyai elatisitas yang bermacam-

macam, pada penelitian ini resistance band berukuran medium dapat 

digunakan untuk latihan meningkatkan kecepatan tendangan sabit 

4. Leg Press adalah salah satu alat fitness dan latihan terbaik untuk melatih paha 

depan, Latihan ini merupakan bagian dari semua latihan kaki dan sangat 

membantu bagi mereka yang ingin mendapatkan otot di kaki. 

Latihan leg press adalah sangat membantu untuk mengembangkan otot kaki 

bagian atas dan otot pinggul dan otot panggul sampai batas tertentu  

1.5.Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut; ”Apakah ada pengaruh 

latihan Resistance Bands ,latihan Leg Press terhadap kecepatan tendangan 

sabit pada atlet pencak silat IPSI Kabupaten Tanjung Jabung Timur. ”?. 

1.6.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah ; Untuk menjelaskan adakah 

pengaruh Latihan Resistance Bands, latihan Leg Press terhadap kecepatan 

tendangan sabit pada atlet pencak silat IPSI Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur. 
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1.7. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoris maupun 

praktis,diantaranya : 

1. Meningkatkan prestasi atlet pencak silat IPSI kabupaten Tanjung Jabung 

Timur 

2. Meningkatkan kecepatan tendangan sabit pada atlet pencak silat IPSI 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

3. Menambah komposisi program latihan yang benar. 

4. Menambah wawasan pelatih dan mahasiswa untuk memberikan program 

latihan yang tepat dan benar bagi atlet pencak silat IPSI Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur
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