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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Anggar merupakan olahraga yang dikenal mengedepankan teknik dalam 

permainannya, seperti yang diungkapkan oleh Anderson (1970, hlm. 6) “Fencing 

is a sport of perception and intuition as well as one of technique”. Olahraga 

anggar juga sebagai seni budaya olahraga ketangkasan dengan senjata yang 

menekankan pada teknik kemampuan seperti memotong, menusuk, dan 

menangkis senjata lawan dengan menggunakan keterampilan dalam 

memanfaatkan kelincahan tangan (http://id.wikipedia.org/wiki/Anggar). Anggar 

pertama kali telah diakui dalam Olympic Games di Athena tahun 1986 sebagai 

olahraga ketangkasan . Dalam cabang olahraga anggar terdapat tiga jenis senjata, 

yaitu sabel (sabre), degen (eppe), dan floret (foil). Setiap senjata memiliki 

perbedaan  baik dalam bentuk sasaran dan karakteristik khas teknik tangkisan 

serta pegangan.  

Pada senjata sabel sifatnya memarang, sasarannya adalah bagian depan 

maupun belakang sampai bagian atas tubuh, termasuk kepala dan lengan. Pada 

senjata sabel memiliki pegangan senjata yang relatif besar dengan bentuknya yang 

melingkar ke pegangan senjata (grip)guna melindungi tangan dari senjata lawan. 

Senjata degen penggunaannya  yaitu untuk menusuk. Bentuknya segitiga berparit, 

pada pangkal tebal sampai ke ujung makin kecil, namun kuat dan agak kaku. 

Ujungnya datar bersih serta berpegas yang berfungsi sebagai tombol pada waktu 

menusuk. Bidang sasaran yang diserang adalah seluruh tubuh dari ujung kaki 

sampai ujung kepala.  

Sedangkan jenis senjata floret adalah pedang yang penggunaannya seperti 

degen yaitu hanya untuk menusuk.. Menurut Faidillah (1992, hlm. 35) “Floret 

(foil) adalah jenis senjata khusus untuk menusuk dengan area sasaran  yang sah 

dalam batang tubuh floret, dari bahu untuk mengunci paha, depan dan  belakang”. 

Pedang floret dapat dikenali dengan ciri pada daun  pedang yang cenderung 

berbentuk menyerupai persegi empat dan kecil dengan pelindung tangan pada 

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggar
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bagian pangkal pedang di dekat grip atau pegangan senjata yang berbentuk 

mangkok (kom) cenderung sangat kecil. Dari ketiga jenis senjata yang telah 

dipaparkan memiliki cara bermain dan peraturan pertandingan yang berbeda-beda, 

namun teknik dasar yang dipelajari  pada dasarnya sama. Cabang olahraga anggar 

pada dasarnya memerlukan kemampuan menyerang, bertahan, dan melakukan 

serangan balik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam pertandingan 

anggar tidak membutuhkan waktu yang relatif lama yaitu hanya 3 menit untuk 

memperoleh kemenangan dengan mencari 5 angka di setiap pertandingan.  

Penguasaan teknik dasar sangat penting dalam bermain anggar seperti 

ungkapan Harsono (1988, hlm. 100) bahwa: “Kesempurnaan teknik-teknik dasar 

dari setiap gerakan adalah penting oleh karena akan menentukan gerakan 

keseluruhan”. Oleh karena itu gerak-gerak dasar dalam setiap cabang olahraga 

khususnya anggar, harus dilatih dan dikuasai dengan baik, karena itu merupakan 

modal utama untuk bisa bermain anggar. 

Teknik yang dilakukan  untuk memperoleh angka dalam setiap pertandingan 

anggar adalah serangan. Dalam permainan anggar, serangan merupakan proses 

gerakan yang dilakukan oleh pemain untuk memperoleh angka, seperti yang 

diutarakan oleh Suratman (dalam Cheris 2002, hlm. 148) bahwa “Serangan 

merupakan gerakan agresif yang bertujuan mendapatkan angka dengan pukulan”. 

Angka diperoleh apabila pemain dapat mengenai bidang sasaran atau perkenaan 

yang sah dari lawan dengan menggunakan senjata anggar.  

Menurut Putra (2012, hlm. 3) “Teknik dasar dalam olahraga anggar terdiri 

dari teknik on guard position dan movement and distance. Masing-masing teknik 

mempunyai kedudukan dan peran yang sama penting terhadap rangkaian gerak 

olahraga anggar”. On guard position merupakan teknik yang menggambarkan 

posisi siap beraksi. Movement and distance merupakan teknik bergerak dalam 

olahraga anggar. Dijelaskan oleh Putra (2012, hlm. 3) bahwa “Teknik movement 

and distance dalam olahraga anggar diantaranya meliputi direct attack, one step 

lunge,  redoublemant, fleche dan balestra”. Direct attack adalah serangan yang 

dilakukan langsung ke sasaran yang syah. One step lunge adalah gerakan 

menyerang yang didahului oleh gerakan melangkah satu kaki ke depan  sehingga 

terbentuk  satu langkah serang. Redoublemant merupakan serangan yang 
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dilakukan secara berkesinambungan  setelah  melakukan serangan pertama 

diselingi dengan sikap anggar dan kembali melakukan serangan kedua. Fleche 

merupakan serangan cepat yang dilakukan dengan cara berlari. Balestra 

merupakan serangan yang diawali dengan melompat terlebih dahulu kemudian 

dilanjutkan dengan serangan. Masing-masing teknik digunakan sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntutan pertandingan serta keuntungan yang akan diperoleh yaitu 

angka kemenangan.  

Dalam nomor senjata floret, seorang pemain harus memiliki kecepatan dan 

ketepatan tusukan dalam  melakukan serangan dan memperoleh angka, hal 

tersebut diperkuat oleh ungkapan Harsono (1988, hlm. 216) bahwa “Kecepatan 

menjadi faktor penentu didalam cabang-cabang olahraga seperti nomor-nomor 

sprint, tinju, anggar, beberapa cabang olahraga permainan, dan sebagainya”, 

kecepatan merupakan kemampuan gerak maksimal yang sejenis dalam waktu 

yang sesingkat-singkatnya, gerak maksimal yang dimaksud penulis adalah 

kecepatan serangan dalam anggar. Kemudian pengertian dari ketepatan menurut 

Sajoto (1988, hlm. 59) bahwa “Ketepatan atau accuracy adalah kemampuan 

seseorang dalam mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran, 

sasaran ini dapat merupakan suatu jarak atau mungkin suatu objek langsung yang 

harus di kenai”. Berdasarkan pengertian tersebut, untuk memperoleh  hasil 

serangan yang baik dibutuhkan kecepatan dan  ketepatan dalam  melakukan 

serangan, teknik yang dapat menunjang hal tersebut adalah teknik movement and 

distance. Diantara teknik tersebut penulis memiliki anggapan bahwa teknik  

balestra dan one step lunge memiliki peluang yang lebih besar memperoleh 

angka, apabila jarak dan moment yang tepat. Oleh karena itu penulis ingin 

mengetahui pengaruh kedua bentuk  latihan teknik tersebut terhadap hasil 

serangan pada nomor senjata floret, berangkat dari permasalahan tersebut penulis 

mengambil judul Pengaruh Balestra dan One Step Lunge terhadap Hasil 

Serangan dalam Olahraga Anggar Jenis Senjata Floret. 

 

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 
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1. Apakah balestra dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

hasil serangan dalam olahraga anggar jenis senjata floret ? 

2. Apakah one step lunge dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap hasil serangan dalam olahraga anggar jenis senjata floret ? 

3. Manakah yang memberikan pengaruh lebih signifikan antara balestra 

dengan one step lunge terhadap hasil serangan dalam olahraga anggar jenis 

senjata floret ? 

  
C. Tujuan penelitian  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh balestra terhadap hasil serangan 

dalam olahraga anggar jenis senjata floret. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh one step lunge terhadap hasil 

serangan dalam olahraga anggar jenis senjata floret. 

3. Untuk mengetahui perbedaan besarnya pengaruh antara balestra dan one 

step lunge secara terhadap hasil serangan dalam olahraga anggar jenis 

senjata floret. 

 
D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis harapkan 

hasil dari penelitian ini memberikan beberapa manfaat, yaitu : 

1. Secara teoritis dapat dijadikan  sumbangan informasi dan keilmuan yang 

bermanfaat bagi instansi/lembaga yang bersangkutan, atlet, dan pelatih 

anggar . 

2. Secara praktis dapat menjadi acuan bagi para atlet, pelatih, serta para 

pembina anggar dalam menggunakan bentuk latihan untuk melatih 

serangan yang sesuai dan efektif. 

 
E. Struktur Organisasi Skripsi 

Agar penelitian ini sesuai dengan alur permasalahan yang diambil penulis, 

maka penulis menyusun rincian urutan penulisan tiap bab dalam skripsi ini. 

Struktur organisasi skripsi adalah sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar belakang Penelitian  

B. Rumusan Masalah Peelitian  

C. Tujuan Penelitian  

D. Manfaat Penelitian 

E. Struktur Organisasi Skripsi  

 
BAB II KAJIAN PUSTAKA/ LANDASAN TEORITIS 

A. Landasan Teoritis  

1. Olahraga Anggar  

2. Teknik Dasar Olahraga Anggar  

3. Jenis-jenis Serangan  

B. Hasil Serangan  

1. Kecepatan dan Ketepatan Serangan   

C. Pengaruh Balestra Terhadap Hasil Serangan 

D. Pengaruh One Step Lunge  Terhadap Hasil Serangan  

E. Kerangka Pemikiran  

F. Hipotesis  

 
BAB III METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

B. Desain Penelitian  

C. Partisipan  

D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

2. Sampel 

E. Instrumen Penelitian  

1. Tes kuhadja 

F. Prosedur Penelitian 

G. Analisis Data 

 
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN  

A. Temuan  
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B. Pembahasan  

 

 
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  

A. Simpulan  

B. Implikasi  dan Rekomendasi  

 
DAFTAR PUSTAKA  

 

    

 

 


