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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga panahan sudah sejak lama di kenal di Indonesia, olahraga ini 

membutuhkan sentuhan jiwa yang halus, kesabaran, keuletan, konsentrasi dan 

ketahanan mental yang tinggi serta memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. 

Sehingga unsur-unsur seperti postur tubuh, tehnik dasar, mekanisme gerak, 

mentalitas dan kondisi fisik sebagai sebuah kesatuan yang harus dimiliki seorang 

pemanah. Panahan adalah olahraga ketepatan sasaran, karena tujuan akhir 

memanah adalah menembak ke permukaan sasaran (target face) setepat mungkin, 

sehingga salah satu faktor dasar yang diperlukan dalam gerakan memanah adalah 

keajegan (consistency) yang harus dilakukan secara terus menerus selama latihan 

dan selama berlangsungnya kompetisi. Selain keajegan, banyak faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dalam memanah, dua faktor diantaranya adalah 

kondisi fisik dan kemampuan gerak. 

Dilihat dari karakteristiknya olahraga panahan adalah melepaskan panah 

melalui lintasan tertentu menuju sasaran pada jarak tertentu. Apabila 

diperbandingkan dengan olahraga yang memerlukan gerak statis atau suatu 

keterampilan tertutup lainnya seperti cabang olahraga menembak, perbedaan 

panahan dengan menembak terletak pada jenis kekuatan dorongannya. 

Pada menembak kekuatan dorongan diperoleh dari ledakan alat itu sendiri, 

sedangkan pada panahan kekuatan dorongan sangat tergantung pada energi atau 

tenaga yang timbul karena tarikan atau rentangan pemanah terhadap busur, 

dimana energi yang diperoleh dari rentang diubah menjadi daya dorong pada 

waktu panah dilepaskan. Oleh karena itu penggunaan alat tersebut memerlukan 

kekuatan dan daya tahan otot-otot tertentu terutama untuk menarik busur. 

Dalam cabang olahraga panahan selain membutuhkan kondisi fisik yang 

prima seorang pemanah harus menguasai tehnik dasar memanah yang baik dan 

benar agar dapat mencapai prestasi optimal. Berikut ini disajikan sembilan 

langkah tehnik dasar untuk pemanah pemula, Harsono (2004, hlm. 24) yang 
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mengungkapkan ada sembilan teknik dasar panahan  yang harus dilakukan oleh 

seorang pemanah, yaitu :  

Stand (cara berdiri), nocking (memasang ekor panah), extend (mengangkat 

lengan), drawing (menarik tali busur), anchoring (menjangkarkan tali 

penarik), tighten (menahan sikap memanah), aiming (membidik), release 

(melepas tali/panah) dan after hold (menahan sikap memanah). 

 

Seorang pemanah dikatakan memiliki kondisi fisik yang prima, jika ia 

memiliki daya tahan serta kekuatan otot yang di pergunakan langsung dalam 

memanah. Menurut Poerwadarminta, prestasi dikatakan sebagai hasil yang telah 

dicapai atau dilakukan dikerjakan dan sebagainnya. 

Perlu diketahui bahwa otot-otot lengan yang bekerja dalam olahraga 

panahan terdiri dari tiga bagian yaitu otot lengan bagian atas, otot lengan bagian 

bawah, dan otot-otot tangan. Sedangkan otot-otot yang dominan adalah otot 

lengan seperti tricep brachii, deltoids dan otot bicep brachii. 

Weight training  adalah salah satu macam latihan tahanan secara isotonis 

yang paling populer dalam olahraga. Weight training  juga diartikan sebagai 

latihan-latihan sistematis di mana beban hanya dipakai sebagai alat untuk 

menambah kekuatan otot guna mencapai berbagai tujuan tertentu, seperti 

misalnya memperbaiki kondisi fisik, kesehatan, kekuatan, prestasi dalam suatu 

cabang olahraga, dan sebagainnya. 

Sebelum perang dunia II boleh dikatakan hampir semuah coach olahraga 

menentang dimasukkannya weight training  dalam program latihan atlet. Mereka 

beranggapan bahwa weight training  membahayakan dan akan menyebabkan atlet 

menjadi apa yang disebut sebagai  “muscle bound” yang akibatnya ialah bahwa 

atlet akan menjadi kaku dan lamban. Otot yang dalam kondisi muscle bound 

adalah otot yang meskipun besar dan kuat, tetapi kaku dan lamban. Kini pendapat 

demikian sudah banyak ditinggalkan sehingga semuah coach yang baik 

memasukkan weight training  ke dalam program latihan atlet. Akan tetapi 

sungguh sangat sayang bahwa konsepsi salah tersebut diatas hingga kini masih 

saja dianut oleh beberapa pelatih dan atlet kita. 
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Seperti kita ketahui aspek teknis dalam cabang olahraga panahan ialah 

penguasaan teknik terhadap busur yang benar-benar baik. Banyak bagian otot 

yang berpengaruh dalam cabang olahraga panahan, pada kelompok otot upper 

body, middle body dan lower body, khusus dalam judul ini saya lebih spesifik 

akan bereksperimen pada kelompok otot bagian atas diantaranya, otot punggung 

(Trapezius), bahu , lengan  (Triceps dan Biceps), dan otot pada tangan (Flexor 

carlph radialis ulnaris dan digitorium). 

Latihan beban dapat dilakukan dengan beberapa sistem atau metode yang 

berbeda-beda. Salah satunya dengan latihan sirkuit atau lebih dikenal dengan 

circuit weight training . Latihan ini pada dasarnya adalah memadukan prinsip 

latihan beban dengan prinsip latihan sirkuit atau kontinyu, pada awalnya latihan 

ini dirancang untuk meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot sambil melatih 

sistem aerobik, selanjutnya berkembang untuk memperbaiki komposisi tubuh. 

circuit weight training  terdiri atas beberapa macam latihan beban yang disusun 

menjadi beberapa station atau pos, dengan pembebanan ringan ulangan 

banyak,dilakukan beberapa seri atau sirkuit, di antara pos diberikan istirahat 

pendek atau tanpa istirahat, sedangkan di antara sirkuit diberikan istirahat yang 

lebih lama. Menurut Corbin and Lindsey yang dikutip oleh Djoko (2009, hlm. 69) 

karakter circuit weight training  antara lain: terdiri atas beberapa jenis latihan, 

seri, istirahat antar latihan sedikit, repetisi banyak, beban ringan, mengangkat 

beban berulang-ulang, latihan dimulai dari otot kecil ke otot besar, dilakukan 

bergantian antara anggota gerak atas dan bawah. Secara umum takaran latihan ini 

yaitu: 1) Beban (intensitas) 40%-80% Kemampuan maksimal, 2) Jumlah Latihan 

atau Pos 6-12, 3) Repetisi per Set 20-25, 4) Sirkuit 2-5, 5) Istirahat Antar pos 

Tanpa istirahat -30 detik, dan 6) Istirahat Antar Sirkuit <1 menit. 

Program ini dapat berjalan optimal dengan hasil yang memuaskan apabila 

dilakukan sesuai dengan takaran latihan yang ada. Program ini juga dapat diikuti 

dengan pengaturan pola makan yang baik serta istirahat yang sesuai. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan 9 pos yaitu: 1)  Press (otot- otot bahu dan 

pundak, trapezius, triceps, deltoid ), 2)  High Pull (otot- otot bahu dan pundak, 

trapezius, deltoid, biceps ), 3)  Curl (otot biceps ) , 4)  Rowing (otot bahu lengan, 
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punggung, deltoid, triceps, biceps ), 5) Bench Press ( triceps, biceps, deltoid ), 6)  

Shoulder Shrug ( otot bahu ), 7) Tricep Strech ( untuk kekuatan triceps ), 8) Pull 

over ( triceps, biceps ), dan 9) bersandar pada tangan kiri (untuk memperkuat otot-

otot bahu kiri, dan otot – otot yang diperlukan untuk menarik busur). Seorang 

pemanah membutuhkan strength dan daya tahan otot agar mampu menarik busur 

yang lebih berat tarikannya sehingga dengan demikian dapat membuat panah 

melaju dengan cepat. Kebutuhan strength dalam setiap cabang olahraga berbeda-

beda, sehingga memerlukan latihan kekuatan yang khusus. 

Berdasarkan penelitian di lapangan, menurut data yang diperoleh daya tahan 

otot lengan merupakan bagian yang sangat penting dalam olahraga panahan 

karena banyak atlet yang mengeluhkan tidak mampu melakukan tekhnik dengan 

baik apabila daya tahan otot sangat kurang, karena memerlukan beberapa kali 

tariakan busur yang menguras daya tahan otot. Ketika kerja otot sudah tidak 

maksimal maka tekhnik pun tidak akan diperoleh dengan sempurna. Dalam 

olaraga panahan perlombaan menembak jarak 30 meter yang sering terjadi 

dilapangan dalam pertandingan panahan dalam waktu yang cukup lama dengan 

minimal harus menembakan anak panah 144 anak panah, atlet sering mengalami 

tidak konsisten dalam beberapakali menembak terutama kesetabilan otot lengan 

dalam menahan berat busur, kekuatan otot lengan yang masih kurang yang 

mengakibatkan hasil tembakan yang tidak maksimal. Jadi, atlet-atlet yang 

mempunyai daya tahan otot adalah atlet-atlet yang mampu aktif terus dalam 

aktivitas-aktivitas yang menuntut strenght dalam waktu yang lama. 

Daya tahan otot adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi yang 

berturut-turut untuk waktu yang lama. Dick dkk.(1978) mengatakan bahwa “daya 

tahan otot, yang diistilahkannya dengan strength endurance, adalah kemampuan 

seluruh organisme tubuh untuk mengatasi lelah pada waktu melakukan aktivitas 

yang menuntut strength dalam waktu yang lama”. Schroder, Harre, dan 

Bauersfeld, ahli-ahli sport training yang terkemuka di Jerman Timur, menurut 

Harre. (1982) mengatakan bahwa “Strength endurance is the athlete’s tolerance 

level against fatigue in strength performance of longer duration. It reveals itself 

by a relatively high strength combined with unusually high endurance capacity”. 
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Olahraga panahan olahraga yang membutuhkan ketahanan, kekuatan, 

kelenturan dan kecepatan, masalah yang sering dihadap atlet masih kurang 

memiliki kekuatan otot lengan yang mengakibatkan kekuatan atlet menahan busur 

menjadi tidak seimbang dan mengakibatkan hasil tembakan tidak maksimal. 

Dalam olaraga panahan perlombaan menembak jarak 30 meter yang sering terjadi 

dilapangan dalam pertandingan panahan dalam waktu yang cukup lama dengan 

minimal harus menembakan anak panah 144 anak panah, atlet sering mengalami 

tidak konsisten dalam bebarakali menembak terutama kesetabilan otot lengan 

dalam menahan berat busur, kekuatan otot lengan yang masih kurang yang 

mengakibatkan asil tembakan yang tidak maksimal. Jadi, atlet-atlet yang 

mempunyai daya tahan otot adalah atlet-atlet yang mampu aktif terus dalam 

aktivitas-aktivitas yang menuntut strenght dalam waktu yang lama. Weight 

training  untuk daya tahan otot diberikan setelah atlet memiliki strength dan 

power yang cukup, yaitu kira-kira pada minggu ke 8 – 9 - 10. Otot-otot yang 

dilatih adalah yang sesuai dengan gerakan-gerakan yang dilakukan dalam cabang 

olahraga yang bersangkutan. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menganggap penting untuk diangkat 

dalam bentuk penelitian, khususnya penelitian mengenai pengaruh model latihan 

weight training  terhadap daya tahan otot lengan serta dampaknya terhadap hasil 

shooting. Oleh sebab itu, peneliti berkeinginan untuk menelitipengaruh model 

latihan weight training  dan mengambil judul ”Pengaruh latihan weight training  

terhadap daya tahan otot lengan dan prestasi menembak  jarak 30 meter pada 

cabang olahraga panahan.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Mengacu pada pembahasan latar belakang masalah, maka penulis dapat 

mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan masalah penelitian, Olahraga 

panahan olahraga yang membutuhkan ketahanan, kekuatan, kelenturan dan 

kecepatan, masalah yang sering dihadap atlet masih kurang memiliki kekuatan 

otot lengan yang mengakibatkan kekuatan atlet menahan busur menjadi tidak 

seimbang dan mengakibatkan hasil tembakan tidak maksimal. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka masalah penelitian ini 

adalah:  

1. Apakah metode latihan weight training  mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap daya tahan otot lengan? 

2. Apakah metode latihan weight training  mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi menembak jarak 30 meter pada cabang olahraga panahan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah merupakan sasaran yang akan di raih atau 

diwujudkan melalui penelitian ini. Peneltian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Pengaruh  model latihan weight training  terhadap daya tahan otot lengan. 

2. Pengaruh model latihan weight training  terhadap prestasi menembak jarak 30 

meter pada cabang olahraga panahan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat dan kegunaan 

bagi penulis maupun pembaca yang membaca penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara teoritis dapat dijadikan sumbangan informasi dan keilmuan yang berarti 

mengenai penggunaan model latihan yang lebih baik dalam meningkatkan daya 

tahan kekuatan otot lengan dan perolehan skor. 

2. Secara praktis dapat menjadi acuan bagi para atlet dan pelatih panahan untuk 

menggunakan model latihan yang sesuai dan hasilnya efektif dalam 

meningkatkan prestasi olahraga panahan. 

 

F. Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis 

membatasi ruang lingkup masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh latihan weight training  

terhadap daya tahan otot lengan dan prestasi menembak  jarak 30 meter pada 

cabang olahraga panahan. 

2. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dengan instrument tes 

menembak  jarak 30 meter. 

3. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet Pelatda Panahan Jawa Barat. 

4. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24 atlet Pelatda Panahan 

Jawa Barat. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian, maka penulis 

membuat definisi operasional atau batasan istilah agar terhindar dari 

kesimpangsiuran istilah-istilah dalam judul penelitian ini. Batasan istilah-istilah 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Latihan. Menurut Harsono (1988, hlm. 100). Latihan adalah proses yang 

sistematis dari berlatih atau bekerja, yang dilakukan secara berulang-ulang, 

dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihan atau kerjanya.  

2. Daya tahan otot. Menurut Sajoto (1990, hlm. 16). menjelaskan bahwa, daya 

tahan otot adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan ototnya untuk 

berkontraksi secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban 

tertentu. Yang dimaksud daya tahan otot dalam penelitian ini yaitu daya tahan 

otot lengan. 

3. Weight training. Menurut Harsono (1988, hlm. 185 ). menjelaskan bahwa 

weight training  adalah yang sistematis dimana beban dipakai hanya sebagai 

alat untuk menambah kekuatan otot guna mencapai tujuan tertentu. 

4. Menembak. Menurut perbakin (2010) menembak adalah mengarahkan sesuatu 

kepada sesuatu. Dalam penelitian ini menembak adalah kemampuan gerak dari 

anggota tubuh untuk melepaskan anak panah pada target atau sasaran tembak.  

5. Akurasi. Menurut Mutiara (2004) akurasi adalah derajat kedekatan pengukuran 

terhadap nilai sebenarnya. Dalam penelitian ini akurasi yaitu ketepatan anak 
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panah mengenai sasaran tembak atau face target yang dilepaskan oleh 

pemanah. 

6. Panahan. Menurut perpani pengda Jawa barat (2002) panahan adalah olahraga 

yang dilakukan dengan pemakaian alat berupa busur dan anak panah dengan 

pemakaian target sasaran yang berangka 1-10, angka tersebut diwakili oleh 

lingkaran yang berwarna. 

 

H. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur skripsi ini pemaparannya dibagi V BAB sistematika penulisan yang 

digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: Pada BAB I  ini 

dijelaskan tentang latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan mengapa 

masalah tersebut diteliti,  rumusan penelitian dibuat dalam bentuk pertanyaan 

berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini 

menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai dilakukan, manfaat 

penelitian disajikan secara praktis dan teoritis, dan struktur organisasi penulisan 

disajikan dari setiap bab dan bagian bab dalam skripsi mulai dari BAB I hingga 

BAB V.  

Pada BAB II dijelaskan tentang kajian pustaka yang mempunyai peran yang 

sangat penting dan melalui kajian pustaka yang sedang dikaji dan kedudukan 

masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti, kerangka pemikiran 

merupakan tahapan yang harus ditempuh untuk merumuskan hipotesis, dan 

hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang telah 

dirumuskan. 

Lanjut kepada BAB III disini dijelaskan tentang populasi dan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan, metode 

penelitian yang digunakan, definisi operasional, instrumen penelitian yang 

berawal dari kisi-kisi yang telah dipaparkan, proses pengembangan instrumen 

menerangkan tentang validitas dan reliabilitas instrumen, teknik pengumpulan 

data yang digunakan, dan analisis data pada penelitian ini.  

Setelah BAB III melanjutkan pada BAB IV, dalam bab ini dijelaskan 

tentang hasil penelitian dengan menggunakan pengolahan dan analisis data untuk 
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menghasilkan temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan 

penelitian, hipotesis dan tujuan penelitian dan pembahasan yang menjelaskan data 

cocok dengan hipotesis awal atau bagaimana menjawab pertanyaan penelitian, 

membuat kesimpulan dan membahas atau mendiskusikan data dengan 

menghubungkannya dengan teori dan implikasi hasil penelitian. Dan yang terakhir 

dalam BAB V menjelaskan tentang hasil kesimpulan dan saran menyajikan 

penafsiran dan pemaknaan penelitian terhadap hasil analisis temuan penelitian. 


