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PENGARUH LATIHAN HEAVY BAG THRUST DAN LATIHAN MEDICINE 

BALL THROW TERHADAP HASIL PUKULAN  

LURUS PENCAK SILAT PADA SISWA SMA NEGERI 3  

TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO 

 

ABSTRAK 

 

Muhamar Kodafi Putra, 2018 :“Pengaruh Latihan Heavy Bag Thrust Dan Latihan 

Medicine Ball Throw Terhadap Hasil Pukulan urus 

Pencak Silat Pada Siswa SMA Negeri 3 Tanah Tumbuh 

Kabupaten Bungo”Pembimbing (I) Drs. Arsil M.Pd, 

(II)Alek Oktadinata,S.Pd., M.Pd 

 

Kata Kunci: Latihan Heavy Bag Thrust Dan Latihan Medicine Ball Throw Terhadap 

Hasil Pukulan Lurus, Pencak Silat. 

  

Hasil pengamatan penelitian siswa SMA Negeri 3 Tanah Tumbuh Kabupaten 

Bungo masih mengalami kekurangan dalam melakukan pukulan lurus dari segi 

Teknik. Pada saat pukulan separing (tanding) pukulan tidak lurus, pukulan tidak tepat 

dan pukulan lemah dan sedikit. Tetapi dalam melakukan pukulan lurus yang mereka 

miliki belum baik, sehingga saat bertanding jarak dekat selalu kecolongan poin yang 

disebabkan pukulan lurus atlet masih kurang. Latihan yang bertujuan meningkatkan 

kemampuan dan hasil terbanyak, serta kekuatan dan kecepatan yaitu dengan 

menggunakan metode latihan heavy bag thrust dan medicine ball throw.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh latihan pukulan lurus 

menggunakan latihan heavy bag thrust dan latihan medicine ball throw terhadap hasil 

pukulan lurus pencak silat pada siswa SMA Negeri 3 Tanah Tumbuh Kabupaten 

Bungo. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Rancangan penelitian ini yang digunakan adalah dengan pola “One Group Pree-Test 

And Post-Test Design”. Sampel yang digunakan sebanyak 20 Siswa SMA Negeri 3 

Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, instrument penelitian atau alat ukur yang 

digunakan diambil dengan tes hasil terbanyak pukulan lurus yang mengenai target 

selama 30 detik. 

Hasil tes awal dengan jumlah rata-rata sebesar 32,25 dan jumlah rata-rata tes 

akhir sebesar 37,85. Hasil pretest-posttest thitung > ttabel adalah 1,8 >  ttabel 1,72 maka 

Ha diterima dan Ho ditolak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh latihan Heavy 

Bag Thrust Dan Latihan Medicine Ball Throw Terhadap Hasil Pukulan Lurus Pencak 

Silat Pada Siswa SMA Negeri 3 Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Silat merupakan olahraga beladiri 

asli dari Indonesia, pada mulanya 

pencak silat diciptakan manusia untuk 

membela diri dari ancaman binatang 

buas. Tidak ada yang tahu kapan, 

dimana, dan bagaimana pertama kali 

proses perkembangan olahraga pencak 

silat tersebut berlangsung, hal itu 

disebabkan informasi yang tersedia 

masih sangat terbatas. Namun 

demikian menurut catatan sejarah, 

pencak silat berkembang di kawasan 

Indonesia seperti di ungkapkan oleh 

Draeger (1992:32; dalam Maryono, 

O’ong:1998:37) pencak silat is 

certainly to be termed a combative 

from indigenous to Indonesia. But it is 

a synthesis product, not purely 

autogenic endeavor. Penulis 

menggambarkan bahwa : pencak silat 

dengan jelas diistilahkan sebagai 

sebuah istilah yang diperdebatkan 

mengenai asalnya, dimana asalnya, 

dari tempat atau negara lain yang 

kemudian sampai di Indonesia. Namun 

pencak silat itu sendiri merupakan 

sebuah hasil penggabungan, bukan 

hasil dari usaha autogenic murni saja. 

Di Indonesia, PB IPSI (Ikatan 

Pencak Silat Seluruh Indonesia) terus 

berupaya meningkatkan prestasi 

pencak silat dengan mengadakan 

event-event atau kejuaraan baik itu 

tingkat daerah maupun di tingkat 

nasional, berkaitan dengan pembinaan 

dan perkembangan olahraga prestasi di 

tanah air, sudah sepatutnya pembinaan 

prestasi olahraga pencak silat di 

tumbuh kembangkan sesuai dengan 

kemajuan dapat memanfaatkan ilmu 

pengetahuan secara ilmiah di bidang 

olahraga pencak silat yang pada 
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akhirnya dapat melahirkan seorang 

atlet pencak silat yang berprestasi 

tinggi. 

Kemampuan pukulan menjadi 

sangat penting dalam pertarungan 

karena pukulan merupakan serangan 

yang efektif untuk jarak dekat. 

Walaupun Teknik pukulan secara 

umum lebih sukar dibanding dengan 

Teknik tedangan. Namun dengan 

latihan-latihan yang benar, baik dan 

terarah Teknik pukulan akan menjadi 

senjata yang dahsyat untuk 

melumpuhkan lawan dari jarak dekat. 

Hasil pengamatan penelitian 

atlet SMA Negeri 3 Tanah Tumbuh 

Kabupaten Bungo masih mengalami 

kekurangan dalam melakukan pukulan 

lurus seperti pukulan tidak lurus, 

pukulan tidak tepat, pukulan lemah, 

dan sedikit. Pada saat pukulan lurus 

sparing (tanding) masih dapat 

ditangkis oleh musuh dan sedikit tetapi 

dalam melakukan pukulan lurus sudah 

mendekati sempurna hanya saja pada 

saat melakukan pukulan lurus yang 

mereka miliki belum baik, sehingga 

saat bertanding selalu kecolongan poin 

yang disebabkan kurangnya metode 

latihan untuk melatih kemampuan 

pukulan lurus pada atlet masih kurang. 

Penelitian ini peneliti menitik 

beratkan pada dua jenis latihan yakni 

Heavy Bag Thrust dan Medicine Ball 

Throw yang ada kaitannya dengan 

hasil pukulan lurus dalam cabang 

olahraga pencak silat, oleh Karena itu 

penulis ingin mengetahui seberapa 

besar “Pengaruh latihan Heavy Bag 

Thrust dan latihan Medicine Ball 

Throw terhadap hasil pukulan lurus 

pencak silat pada siswa SMA Negeri 

3 Tanah Tumbuh Kabupaten 

Bungo“. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan latar belakang 

masalah, maka masalah yang akan di 

bahas dalam penelitian ini dapat di 

identifikasi sebagai berikut : 

1. Banyak nya atlet pencak 

silat siswa SMA Negeri 3 

Tanah Tumbuh Kabupaten 

Bungo yang masih kurang 

kemampuan dan hasil dalam 

pukulan khususnya pukulan 

lurus. 

2. Pukulan tidak lurus pada 

siswa SMA Negeri 3 Tanah 

Tumbuh Kabupaten Bungo. 

3. Pukulan tidak tepat, lemah, 

dan sedikit pada siswa SMA 

Negeri 3 Tanah Tumbuh 

Kabupaten Bungo. 

4. Adakah Pengaruh latihan 

Heavy Bag Thrust dan 

latihan Medicine Ball Throw 

terhadap hasil pukulan lurus 

pada siswa SMA Negeri 3 

Tanah Tumbuh Kabupaten 

Bungo 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi 

masalah di atas, dan 

mempertimbangkan 

keterbatasan pada penelitian, 

maka perlu di adakan 

pembatasan masalah agar 

pemahaman lebih terfokus dan 

jelas. Adapun jenis latihan 

yang diterapkan yaitu. 

1. Latihan  Heavy Bag Thrust 

yaitu mendorong samsak 

secara bergantian dari 

tangan kanan dilanjutkan 

tangan kiri 

2. Latihan Medicine Ball 

Throw yaitu mendorong 

bola medicine kedepan dada 

dengan berat 4 Kg. 
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3. atlet pencak silat siswa SMA 

Negeri 3 Tanah Tumbuh 

Kabupaten Bungo yang 

berjumlah 20 orang. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang 

masalah, identifikasi masalah dan 

pembatas masalah yang telah di 

kemukakan maka penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Apakah terdapat pengaruh yang 

signifikan latihan Heavy Bag 

Thrust dan latihan Medicine Ball 

Throw terhadap hasil pukulan lurus 

pencak silat pada siswa SMA 

Negeri 3 Tanah Tumbuh 

Kabupaten Bungo? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tolak pada 

permasalahan yang telah diuraikan 

dimuka, maka penelitian ini 

bertujuan : untuk megungkapkan 

pengaruh latihan Heavy Bag Thrust 

dan latihan Medicine Ball Throw 

terhadap hasil pukulan lurus 

pencak silat pada siswa SMA 

Negeri 3 Tanah Tumbuh 

Kabupaten Bungo. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hakekat Pencak Silat 

Menurut Johansyah Lubis 

(2004:1) “olahraga pencak silat 

merupakan salah satu budaya asli 

bangsa Indonesia, di mana sangat 

diyakini oleh para pendekarnya dan 

pakar pencak silat bahwa masyarakat 

Melayu saat itu menciptakan dan 

mempergunakan ilmu bela diri ini 

sejak di masa prasejarah”. Pada masa 

itu manusia harus menghadapi alam 

dengan melawan binatang ganas dan 

berburu yang pada akhirnya manusia 

mengembangkan gerak-gerik bela diri. 
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Organisasi pencak silat yang disebut 

dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia 

atau disingkat IPSI didirikan pada 

tanggal 18 mei 1948 di Surakarta, 

yang diprakasai oleh Mr. 

Wongsonegoro, yang saat itu menjabat 

sebgaia ketua usat Kebudayaaan 

Kedua. Usaha para pendekar dan 

smeua pihak dengan rasa cinta dan 

kesadaran akan tuntutan zaman, 

terutama generasi mudanya untuk 

menjadikan pencak silat benar-benar 

dihayati dan berkembang di 

masyarakat, maka mulai PON VII 

Pencak Silat dipertandingkan secara 

ekshibisi dan pada PON VIII tahun 

1975 di Jakarta, pada kepemimpinan 

Bpk.Cokropranolo Pencak Silat resmi 

dipertandingkan. 

2.2 Kategori Tanding 

Kategori tanding adalah: kategori 

pertandingan pencak silat yang 

menampilkan 2 (dua) orang pesilat 

dari tim yang berbeda. Keduanya 

saling berhadapan menggunakan unsur 

pembelaan dan serangan yaitu 

menangkis/mengelak/menyerang pada 

sasaran dan serangan dan menjatuhkan 

lawan: menggunakan taktik dan 

Teknik bertanding ketahanan stamina 

dan semangat juang, menggunakan 

kaidah dan pola langkah yang 

memanfaatkan kekayaan Teknik jurus 

dalam mendapatkan nilai terbanyak. 

2.3 Hakekat Latihan 

Menurut Sukadiyanto (2011:5), 

Latihan adalah perangkat utama dalam 

proses latihan harian untuk 

meningkatkan kualitas fungsi system 

organ tubuh manusia, sehingga 

mempermudah olahragawan dalam 

penyempurnaan geraknya. 

Menurut Sukendro (2016:124), 

Latihan adalah upaya yang dilakukan 
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untuk mencapai prestasi, dan salah 

satu komponen penting yang 

menentukan keberhasilan seorang atlet 

untuk berprestasi. 

2.4 Pukulan Lurus 

Pukulan Lurus adalah Pukulan 

seperti pukulan tinju, pukulan ini 

mengarah ke depan, tangan mengepal 

dan tangan satunya lagi menutup atau 

melindungi dada. Cara awal 

melakukan pukulan ini adalah dengan 

sikap kuda-kuda tengah. Kepalkan 

kedua tangan dan letakkan di samping 

pinggang (kepalan tangan menghadap 

atas). Selanjutnya pukulkan tangan 

lurus ke depan, pada saat memukul 

kepalan tangan menghadap ke bawah. 

Setelah dasar ini bisa dilakukan, untuk 

sikap awal dapat menggunakan variasi 

pasang. (Kriswanto 2015:60) 

Menurut Johansyah Lubis 

(2014:32), Keberhasilan pukulan lurus 

yaitu serangan dengan menggunakan 

lengan dengan tangan mengepal, 

lintasannya lurus ke depan, dengan 

titik sasaran atas, tengah, dan bawah. 

2.5 Latihan Heavy Bag Thrust 

Menurut Apriyanto (2010:34) 

Latihan Heavy Bag Thrust pada 

prinsipnya bertujuan untuk 

meningkatkan power anggota gerak 

atas khususnya power otot lengan. 

Latihan heavy bag thrust 

menggunakan samsak yang 

digantungkan dengan tali. Latihan 

heavy bag thrust melibatkan otot-otot 

triceps, pectoralis, deltoid, biceps 

(lengan), tarafezeus, perut, obliques 

external, serta extensor pinggul. 

Latihan heavy bag thrust sangat sesuai 

untuk gerakan-gerakan melempar. 

2.6 Hakekat Medicine Ball Throw 

Menurut Apriyanto (2010:32) 

merupakan bentuk latihan untuk 
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meningkatkan power tubuh bagian 

atas. Sebagai besar olahraga 

membutuhkan power tubuh bagian atas 

sambil mendorong bola medicine 

seberat 2-4 Kg dan 9-16 Kg 

melibatkan otot-otot bahu, lengan  

dada dan togok dalam suatu gerakan 

yang spesifik untuk gerak lempar, 

tetapi juga dapat diterapkan untuk ski, 

bola basket, gulat, Karate, Pencak Silat 

dan bola voli. 

2.7 Penelitian Relevan 

1. Apriyanto,2010. Perbedaan 

pengaruh latihan pliometrik 

medicine ball throw dan heavy 

bag thrust terhadap kemampuan 

lempar lembing gaya hop step 

pada siswa putra kelas VIII SMP 

NEGERI 1 TULUNG 

KABUPATEN KLATEN 

TAHUN 2009.  

Penelitian ini menggunakan 

metode eksperimen. Populasi 

dalam penelitian ini siswa putra 

kelas VIII SMP NEGERI 1 

TULUNG KABUPATEN 

KLATEN TAHUN 2009/2010 

berjumlah 130 siswa yang terbagi 

dalam enam kelas. Sedangkan 

populasi dalam penelitian penulis 

ini yaitu atlet SMA Negeri 3 

Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. 

Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah  proposional 

random sampling sampel diambil 

30%  dan populasi tiap kelasnya, 

sehingga besarnya sampel yang  

digunakna sebanyak 40 orang. 

Penulis menggunakan teknik 

pengambilan sampel dengan cara 

Total Sampling dengan jumlah 26 

orang. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan tes dan 

pengukuran kemampuan lempar 

lembing gaya hop step dari Tamsir 

Riyadi (1985:170). Teknik analisis 
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data  yang digunakan dengan uji t 

pada taraf signifikasi 5%. 

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh simpulan sebagai 

berikut: (1). Ada perbedaan 

pengaruh antara latihan pilometrik 

medicine ball throw dan heavy 

bag thrust terhadap kemampuan 

lempar lembing gaya hop step 

pada siswa putra kelas VIII SMP 

NEGERI 1 TULUNG 

KABUPATEN KLATEN 

TAHUN 2009/2010, dengan nilai 

perhitungan thit sebesar 1.777 dan 

ttabel sebesar 1,72 pada taraf 

signifikasi 5%. (2) Latihan 

pilometrik medicine ball throw 

lebih baik pengaruhnya terhadap 

peningkatan kemampuan lempar 

lembing gaya hop step pada siswa 

putra kelas VIII SMP NEGERI 1 

TULUNG KABUPATEN 

KLATEN TAHUN PELAJARAN 

2009/2010. Kelompok 1 

(kelompok yang mendapatkan 

perlakuan latihan pliometrik 

medicine ball throw), memiliki 

peningkatan sebesar 27.25643%. 

sedangkan kelompok 2 (kelompok 

yang mendapat perlakuan latihan 

pliometrik heavy bag thrust) 

memiliki peningkatan sebesar 

8.25929%. 

2. Jayadi, 2012. Pengaruh latihan 

Pull Over dan latihan melempar 

bola Medicine terhadap 

kemampuan Three Point Shooting  

dalam permainan bola basket pada 

siswa SMA NEGERI 1 SINJAI. 

Kata Kunci: Latihan Pull 

Over, Latihan Melempar Bola 

Medicine, Kemampuan three poin 

shooting bola basket. Adapun 

variabel dari penelitian ini terdiri 

dari dua variabel bebas dan satu 

variabel terikat. Dari 
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permasalahan ini dapat diketahui 

variabel-variabel yang terlibat 

seperti : variabel bebas terdiri dari 

: Latihan pull over, dan Latihan 

melempar bola medicine; serta 

variabel terikat adalah 

kemampuan trhee point shooting 

dalam permainan bola basket. 

Desain penelitian yang digunakan 

adalah “Randomized sampel pre-

test, post test, group design. 

Populasi dalam penelitian 

merupakan keseluruhan individu 

yang dijadikan objek penelitian 

atau seluruh penduduk yang 

mencakup ruang lingkup 

penyelidikan. Maka dapat 

ditentukan bahwa populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa SMA 

Negeri 1 Sinjai yang menjadi 

sasaran penyelidikan yakni 

meliputi siswa putra maka 

populasi tersebut diatas hanya 

pada siswa putra SMA Negeri 1 

Sinjai. Tehnik yang digunakan 

dalam pengambilan sampel adalah 

tehnik proposive random 

sampling. Adapun sampel yang 

digunakan berjumlah 40 orang 

dari siswa putra kelas II SMA 

Negeri 1 Sinjai dengan memiliki 

karakteristik hampir sama yaitu 

pemain bola basket. Kelompok A 

terdiri dari 20 orang siswa, dan 

Kelompok B terdiri dari 20 orang 

siswa. Teknik atau alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah alat yang sudah baku, 

agar hasil pengukuran yang 

diperoleh mendekati normal. 

instrumen penelitian yaitu 

mengukur kemampuan siswa 

dalam melakukan three point 

shooting dalam permainan bola 

basket. Data penelitian 

kemampuan shooting dalam 
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permainan bola basket, baik tes 

awal maupun tes akhir dianalisis 

dengan perhitungan statistik, 

berupa: statistik deskriptif dan 

statistik inferensial, yaitu 

pengujian hipotesis penelitian 

menggunakan uji-t pada taraf 

signifikan 95%. 

Hasil analisis deskriptif data, 

maka dapat diuraikan sebagai 

berikut: a. Untuk data tes awal 

latihan pull over, dari 20 jumlah 

sampel diperoleh total nilai 

sebanyak 150. Nilai rata-rata yang 

diperoleh 7,50 dengan hasil 

standar deviasi 3,83200. Untuk 

nilai minimal 0,00 dan nilai 

maksimal 15,00. b. Untuk data tes 

akhir latihan pull over, dari 20 

jumlah sampel diperoleh total nilai 

sebanyak 219. Nilai rata-rata yang 

diperoleh 10,95 dengan hasil 

standar deviasi 4,48946. Untuk 

nilai minimal 3,00 dan nilai 

maksimal 18,00. c. Untuk data tes 

awal latihan melempar bola 

medicine, dari 20 jumlah sampel 

diperoleh total nilai sebanyak 147. 

Nilai ratarata yang diperoleh 7,35 

dengan hasil standar deviasi 

3,43779. Untuk nilai minimal 0,00 

dan nilai maksimal 12,00. d. 

Untuk data tes akhir latihan 

melempar bola medicine, dari 20 

jumlah sampel diperoleh total nilai 

sebanyak 249. Nilai ratarata yang 

diperoleh 12,45 dengan hasil 

standar deviasi 4,16091. Untuk 

nilai minimal 6,00 dan nilai 

maksimal 21,00. 

2.8 Kerangka Berfikir 

Pukulan Lurus sangat penting 

dalam olahraga beladiri terutama 

dalam pencak silat karena dengan 
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latihan Heavy Bag Thrust dan 

latihan Medicine Ball Throw dapat 

meningkatkan hasil pukulan lurus 

itu sendiri. Apalagi dilakukan 

dengan gerakan tidak lemah, tepat 

dan lurus sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan dan dapat di 

lakukan dengan waktu yang 

berbeda-beda arah yang berubah-

rubah, dimana hasil pukulan 

tersebut di peroleh selama 

mengikuti latihan. Sehingga 

dengan latihan akan memberikan 

efek yang positif terhadap hasil 

pukulan lurus. Semakin bagus 

latihan yang diberikan maka 

pukulan semakin baik pula 

pukulan yang dimiliki oleh pesilat. 

2.9 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berfikir 

yang dikemukakan diatas penulis 

mengajukan hipotesis sebagai 

berikut : Latihan Heavy Bag 

Thrust dan Latihan Medisicine 

Ball Throw memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap hasil 

pukulan lurus atlet pencak silat 

SMA Negeri 3 Tanah Tumbuh 

Kabupaten bungo. 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian 

Tempat pelaksanaan 

penelitian ini pada tes awal 

(Pretest), tes akhir (Posttest), dan 

perlakuan, dilaksanakan di SMA 

Negeri 3 Tanah Tumbuh 

Kabupaten Bungo. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 1 

Februari 2018 – 1 April 2018, 16 

kali pertemuan selama 2 bulan 

dengan 3 kali pertemuan setiap 

minggunya. 

3.2 Populasi dan Sampel 
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3.2.1 Populasi 

Populasi menurut Sugiyono 

(2017 : 61) adalah wilayah 

generaliasi yang terdiri atas: 

objek/subyek yang mempunyai 

kuanitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian di 

Tarik kesimpulannya. Populasi 

Atlet pencak silat SMA Negeri 3 

Tanah Tumbuh Kabupaten bungo 

yang berjumlah 20 orang. 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrument merupakan alat 

ukur yang digunakan untuk 

memperoleh data yang diperlukan 

dalam penelitian. Karena ada 

prinsipnya penelitian adalah 

melakukan pengukuran , maka 

harus ada alat ukur yang baik. 

Alat ukur dalam penelitian 

biasanya dinamakan instrument 

penelitian. Peran instrument 

penelitian akan banyak 

menentukan kualitas dari data 

yang diperoleh. Adapun 

instrument penelitian ini adalah 

tes hasil pukulan lurus. Dalam 

penelitian ini memerlukan suatu 

alat-alat yang mendukung proses 

berjalannyan penelitian, yaitu 

stopwatch, alat tulis untuk 

mencatat hasil tes, samsak, Bola 

Medicine, dan Target. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun bentuk pelaksanaannya 

sebagai berikut : 

a. Testee berdiri di depan Target 

menggunakan sikap kuda-kuda 

kiri depan dan tangan posisi 

tangan sikap pasang juga, 

sambil mencari posisi 

kemudian testee melakukan 

pukulan lurus yang di arahkan 

ke tengah Target. 
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b. Testee diberi kesempatan 

melakukan pukulan Lurus 

selama tiga puluh detik. 

pukulan lurus yang sah adalah 

apabila memukul dengan posisi 

tangan yang lurus dan dapat 

mengenai ke tengah sasaran 

dengan syarat tangan tidak 

boleh bengkok, lemah, tidak 

mengepal dan tidak mengenai 

ketengah sasaran. 

c. Peserta di beri waktu selama 

tiga puluh detik saat melakukan 

pukulan lurus ke Target ke 

tengah sasaran sebanyak yang 

mereka bisa. Kepada testee 

diberi kesempatan tes sebanyak 

dua kali dengan istirahat 

selama tiga belas detik selama 

melakukan tes. 

d. Penilaiannya, setiap pukulan 

lurus yang masuk dan sah 

diberi nilai satu, yang 

dilakukan testee selama tiga 

puluh detik. Skor hasil tes 

adalah jumlah pukulan lurus 

yang terbanyak dari dua 

kesempatan yang diberikan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk 

menguji hipotesis yang telah di 

rumuskan. Adapun uji yang 

dipergunakan adalah Uji-t. untuk 

menggunakan Uji-t, maka terlebih 

dahulu hasil data penelitian harus 

berdistribusi normal dan 

barvariasi homogen, karena jika 

data tidak berdistribusi normal 

dan homogen maka tidak bisa 

dilakukan Uji-t. 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 
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Berdasarkan serta uraian 

yang telah dikumpulkan 

sebelumnya maka di dalam bab 

ini akan dilakukan Analisa 

pembahasan yang diperoleh 

dalam penelitian ini. Hasil 

penelitian akan digambarkan 

sesuai dengan tujuan dan 

hipotesis yang diajukan 

sebelumnya. 

4.1.1 Deskripsi Data 

A. Hasil Tes Awal  

Deskripsi data adalah 

hasil yang diperoleh dari 

tes.Tes hasil pukulan lurus 

olahraga pencak silat SMA 

Negeri 3 Tanah tumbuh 

Kabupaten Bungo bertujuan 

untuk melihat hasil sebelum 

diberikan perlakuan. Data 

yang diperoleh dari tes awal 

dan tes akhir dapat 

dideskrifsikan sebagai berikut: 

 

Berdasarkan penyebaran data 

dari hasil Pree test dengan 

jumlah sampel 20 orang 

didapat nilai minimal 18 dan 

nilai maksimal yang didapat 50 

dengan rata-rata 32,25, 

simpangan baku 2,8, varians 

sebesar 8,705, nilai median 

30,5 dan nilai modus 35.  

Sedangkan berdasarkan 

penyebaran data dari hasil Post  

test dengan jumlah sampel 20 

orang didapat nilai minimal 24 

dan nilai yang didapat 60 

dengan rata-rata 37,5 dan 

simpangan baku 4,0147, 

varians sebesar 16,1184, nilai 

median 36 dan nilai modus 38. 
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No Interval Fa Fr 

1 18-24 4 20% 

2 25-31 7 35% 

3 32-38 4 20% 

4 39-45 3 15% 

5 46-52 2 10% 

Jumlah 20 100% 
 

.  

Untuk memperjelas 

deskripsi data di atas berikut 

histogram untuk tes awal : 

 
Histogram Pree Test 

 

Berdasarkan penyebaran data 

dari hasil Pree test dari jumlah 

ZzSCSsampel 20 orang 

terdapat 4 orang (20%) 

memperoleh nilai 18-24, 7 

orang (35% memperoleh 25-

31, 4 orang (20%) memperoleh 

nilai 32-38, 3 orang (15%) 

lebih jelas ada distribusi 

frekuensi ini dapat dilihat pada 

histogram di atas ini.
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B. Hasil Tes Akhir 

Deskripsi data tes akhir 

(post test) adalah hasil yang 

diperoleh dari tes hasil Pukulan 

Lurus. Tes hasil pukulan lurus 

olahraga pencak silat SMA 

Negeri 3 Tanah tumbuh 

Kabupaten Bungo bertujuan 

untuk melihat hasil setelah 

diberikan perlakuan. Data yang 

diperoleh dari tes akhir dapat 

dideskrifsikan sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Distribusi 

Frekuensi Tes Akhir 

No Interval Fa Fr 

1 24-31 7 35% 

2 32-38 6 30% 

3 39-45 3 15% 

4 46-52 0 0% 

5 53-65 4 20% 

Jumlah  20 100% 
Untuk memperjelas deskripsi data diatas 

berikut histogram untuk tes akhir : 

 
Histogram Post Test 

Berdasarkan 

penyebaran data dari hasil 

Post test dari jumlah sampel 

20 orang terdapat 7 orang 

(35%) memperoleh nilai 24-

31, 6 orang (30%) 

memperoleh 32-28, 3 orang 

(15%) memperoleh nilai 39-

45, dan 4 orang (20%) 

memperoleh nilai 53-55. 

Agar lebih jelas ata distribusi 

frekuensi ini dapat dilihat 

pada histogram di atas ini. 

4.2 Analisis Data 

Dalam penelitian ini 

digunakan analisis statistik 

dengan alasan bahwa data yang 
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Kelas Interval 

Post Test 

23,5           31,5            38,5             
45,5              52,5            55,5 
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diperoleh dalam penelitian ini 

data merupakan nilai suatu test 

dari data kelompok eksperimen 

yang menggunakan rancangan 

pree test dan post test one group 

design, maka untuk tes signifikan 

digunakan uji-t, sebelum 

dilakukan uji-t dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas 

varians data. 

4.2.1 Uji Normalitas Hasil 

Pukulan Lurus 

Analisis uji normalitas 

distribusi korvariabel dengan 

latihan pukulan lurus 

menggunakan Heavy Bag Thrust 

dan Medicine Ball Throw 

sederhana terhadap hasil pukulan 

lurus data pre-test dan post test 

dianalisis dengan statistic uji 

normalitas lilifors dengan taraf 

signifikan yang digunakan 

sebagai dasar untuk data adalah α 

= 0,05. Bandingkan Lo dengan 

Ltabel dnegan menggunakan 

kriteria ;jika lebih besar daru 

Ltabel (Lo>Ltabel) berarti 

populasi berdistribusi tidak 

normal, sebaliknya jika Lo lebih 

besar dari Ltabel (Lo<Ltabel) 

berarti populasi berdistribusi 

normal. 

Berikut ini adalah tabel 

hasil penelitian latihan pukulan 

lurus menggunakan Heavy Bag 

Thrust dan Medicine Ball Throw 

sederhana terhadap hasil pukulan 

lurus olahraga pencak silat pada 

siswa SMA Negeri 3 Tanah 

Tumbuh Kabupaten Bungo, 

sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Hasil Analisis 

Normalitas Tes Hasil Pukulan 

Lurus olahraga pencak silat pada 

siswa SMA Negeri 3 Tanah 

Tumbuh Kabupaten Bungo 
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Hasil data tes awal 

Lhitung0,0001 < Ltabel 0,190 

maka data berdistribusi  

normal, dan hasil data tes 

akhirLhitung0,0022 < Ltabel 

0,190 maka data berdistribusi 

normal. 

4.2.2 Uji Homogenitas Hasil 

Pukulan Lurus 

Tes Hasil Pukulan 

Lurus Olahraga Pencak Silat 

Pada Siswa SMA Negeri 3 

Tanah Tumbuh Kabupaten 

Bungo. 

Tabel 4.6 Hasil 

Homogenitas 

Untuk Ftabel dengan α 

0,05 dengan dk pembilang = 

(20-1), dk penyebut = (n2 - 1 

) = (20-1). Dari daftar 

distribusi F (0,05) (19,19) = 

Kemudian membandingkan 

Fhitung dengan Ftabel dengan 

dk pembilang n-1 dan dk 

penyebut n-1 pada taraf 

signifikan α = 0,05 maka 

diperoleh Ftabel (0,05; 19,19) 

= 2,15. Karena Fhitung(1,85) 

<Ftabel (2,15), maka data 

berasal dari populasi yang 

homogen. 

4.2.3 Uji Hipotesis Hasil 

Pukulan Lurus 

Untuk menguji 

hipotesis digunakan uji 

statistic kesamaan dua rata-

rata yang bertujuan untuk 

menentukan apakah hasil 

yang diperoleh dari latihan 

yang menggunakan Pre-test 

dan Post-test one group 

design, maka pengujian 

hipotesis tersebut di gunakan 

uji-t dengan taraf 
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kepercayaan 95% atau α = 

0,05. 

 

Hipotesis Tes Latihan 

Menggunakan Heavy Bag 

Thrust dan Medicine Ball 

Throw terhadap Hasil 

Pukulan Lurus Olahraga 

Pencak Silat. 

 

Hasil data hipotesis thitung = 4,71 

> ttabel = 1,72 maka diterima pada 

tingkat kepercayaan 95%. 

Berdasarkan hasil analisis pada tes 

awal dan tes akhir didapat pengaruh 

yang signifikan antara latihan 

pukulan lurus menggunakan metode 

latihan Heavy Bag Thrust dan 

Medicine Ball Throw pada siswa 

SMA Negeri 3 Tanah Tumbuh, hal 

ini dibuktikan karena thitung > ttabel ( 4,71 

> 1,72 ), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Dengan demikian hasil 

pukulan lurus pada siswa SMA 

Negeri 3 Tanah Tumbuh dapat 

dipengaruhi oleh latihan Heavy Bag 

Thrust dan Medicine Ball Throw. 

Dari hasil perhitungan statistic pada 

pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa terdapat Pengaruh Latihan 

pukulan lurus menggunakan metode 

latihan Heavy Bag Thrust dan 

Medicine Ball Throw terhadap hasil 

pukulan lurus Siswa SMA Negeri 3 

Tanah Tumbuh. 

4.2.4 Pembahasan 

Berdasarkan analisis data dan 

pengujian hipotesis yang 

menggunakan rumus t-test dalam 

penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa latihan 

menggunakan metode latihan Heavy 

Bag Thrust dan Medicine Ball Throw 

dapat mempengaruhi Hasil pukulan 

lurus dengan adanya latihan yang 

terprogram dengan benar 
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meningkatkan hasil terbanyak 

khususnya pada pukulan lurus. 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data 

hasil penelitian dan pembahasan 

diatas, dapat disimpulkan bahwa. 

Latihan Heavy Bag Thrust dan 

Latihan Medicine Ball Throw 

memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil pukulan 

lurus atlet pencak silat SMA Negeri 

3 Tanah Tumbuh Kabupaten bungo. 

5.2  Saran 

Sesuai dengan hasil 

penelitian dan kesimpulan yang 

didapat dalam penelitian ini, maka 

dapat dikemukakan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Sebelum melakukan tes 

hendaknya sampel diberikan 

waktu untuk melakukan 

pemanasan dan peregangan agar 

gerakan sampel pada saat 

melakukan tes tidak kaku, serta 

tidak mudah terjadi cidera. 

2. Para pelatih disarankan untuk 

tidak mengabaikan pukulan dalam 

olahraga pencak silat khususnya 

pukulan lurus. 

3. Penelitian ini hanya terbatas pada 

pesilat SMA Negeri 3 Tanah 

Tumbuh Kabupaten Bungo, untuk 

itu perlu diadakan penelitian pada 

sampel Siswa  yang berprestasi. 
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