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ABSTRAK 

 

“PENGARUH LATIHAN TRICEP PRESS DOWN DAN SEATED 

ROWING TERHADAP PENINGKATAN DAYA TAHAN OTOT LENGAN 

PADA ATLET PANAHAN DI KABUPATEN KLATEN”                                  

 

SIRIH ARUM SARI MULYAWATI 

J110090015 

 

(Dibimbing oleh: Dwi Rosella K, SST.FT.,M.Fis and Arif Pristianto, SST.FT) 

 

Latar Belakang : Daya tahan yang lebih dominan dalam cabang olahraga 

panahan adalah daya tahan otot. Daya tahan otot mengacu kepada suatu kelompok 

otot yang mampu untuk melakukan kontraksi yang berturut-turut salah satunya 

yaitu otot lengan. Daya tahan otot lengan adalah kemampuan otot atau 

sekelompok otot untuk dapat berkontraksi secara dinamis ataupun statis dengan 

menahan beban dalam waktu yang relatif lama, untuk dapat menjaga kestabilan 

antara daya tarik dan daya dorong yang dilakukan oleh otot-otot lengan agar 

terciptanya konsistensi gerakan dari awal-akhir pertandingan. Latihan untuk 

meningkatkan daya tahan otot lengan dengan metode latihan beban yaitu tricep 

press down dan seated rowing. Tujuan Penelitian : Mengetahui pengaruh latihan 

tricep press down dan seated rowing terhadap peningkatan daya tahan otot lengan 

pada atlet panahan di Kabupaten Klaten. Metode Penelitian : Penelitian ini 

merupakan Quasi Eksperiment. Pelaksanaan penelitian dilakukan oleh atlet 

panahan sebanyak 14 atlet dan dibagi menjadi 2 kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. Dosis latihan yang diberikan selama 4 minggu, dilakukan 3 set, 

dengan jumlah pengulangan 20 kali dengan waktu istirahat 30 detik di sela-sela 

set. Pengukuran daya tahan otot lengan menggunakan tes menahan busur. Teknik 

pengambilan data dilakukan dengan desain penelitian pre-post test.  Uji pengaruh 

menggunakan Wilcoxon dan Uji beda pengaruh menggunakan Man-Whitney. 

Hasil penelitian : Pemberian latihan tricep press down dan seated rowing 

terhadap daya tahan otot lengan sebelum dan sesudah pada kelompok perlakuan 

didapatkan hasil yang signifikan yaitu ada pengaruh pada kedua latihan tersebut 

dengan nilai p=0,018 < 0,05 dan pada kelompok kontrol p=0,124 > 0,05 tidak 

memberikan adanya pengaruh. Hasil uji Man-Whitney menunjukkan hasil 

p=0,002 < 0,05 yang berarti ada beda pengaruh pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol.         

  

Kata Kunci : Daya tahan otot lengan, Tricep press down, Seated rowing   

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 



Latar Belakang Masalah 

Olahraga panahan merupakan cabang olahraga yang sangat memerlukan 

kekuatan, koordinasi, daya tahan, kelentukan, panjang tarikan, dan keseimbangan 

untuk membentuk teknik memanah. Faktor- faktor tersebut harus ditunjang 

dengan latihan, kondisi fisik yang prima dan tahan lama. Kondisi fisik disini yang 

dimaksud yaitu seorang pemanah tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, 

tetapi juga harus memiliki daya tahan yang baik (Munawar, 2013).  

Daya tahan yang lebih dominan dalam cabang olahraga panahan adalah 

daya tahan otot. Daya tahan otot mengacu kepada suatu kelompok otot yang 

mampu untuk melakukan kontraksi yang berturut-turut salah satunya yaitu otot 

lengan. Daya tahan otot lengan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot 

untuk dapat berkontraksi secara dinamis ataupun statis dengan menahan beban 

dalam waktu yang relatif lama, untuk dapat menjaga kestabilan antara daya tarik 

dan daya dorong yang dilakukan oleh otot-otot lengan agar terciptanya konsistensi 

gerakan dari awal-akhir pertandingan (Munawar, 2013). Penggunaan daya tahan 

otot lengan  pada pemanah yaitu saat menarik busur, membidik (menahan), dan 

melepaskan anak panah. Oleh karena itu peningkatan daya tahan otot lengan dan 

kondisi fisik pemanah dirasa sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. 

Dalam upaya meningkatkan daya tahan otot lengan tersebut ada beberapa 

metode latihan salah satunya latihan beban, karena aktivitas olahraga panahan 

pada dasarnya melibatkan dua aktivitas yaitu kontraksi isotonik (menarik busur 

hingga tarikan penuh) dan kontraksi isometrik (pada saat menahan tarikan dan 

melakukan bidikan). Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Furqon dan 

Douwes (2003) menyatakan bahwa: untuk meningkatkan kondisi fisik pemanah 

dapat menggunakan metode latihan interval aerobik dan metode latihan berbeban 

dengan sirkuit. Dan untuk meningkatkan kekuatan-daya tahan otot dalam menarik 

busur maka program latihan beban yang dilakukan harus melibatkan otot-otot 

yang bekerja pada gerakan menarik busur. Latihan beban itu sendiri ada beberapa 

macam bentuk gerakan untuk peningkatan daya tahan otot sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Penelitian lain yang juga relevan yaitu penelitian Setyoningsih (2011) 

didapatkan peningkatan signifikan bahwa weight training memberikan pengaruh 



terhadap meningkatkan daya tahan-kekuatan otot pemanah. Oleh karena itu 

peneliti memilih latihan beban tricep press down dan seated rowing, dimana 

kedua latihan ini telah sesuai dengan pola gerakan dan fungsi otot dalam 

memanah, dan pada latihan ini juga melibatkan suatu pemendekan kontraksi otot 

yang mana selama latihan tersebut ketegangan otot mencapai 2-3 kali lebih besar 

daripada ketegangan normal. Sehingga kekuatan dan daya tahan otot dapat 

ditingkatkan dengan latihan tersebut (Anonim, 2013).   

Menurut data prestasi atlet Panahan pada tahun 2010 dalam ajang 

Kejuaraan Nasional Antar PPLP se-Indonesia, atlet panahan mampu menyumbang 

3 medali emas, 2 perak, dan 3 perunggu, sedangkan pada tahun 2011 tidak mampu 

menyumbang medali emas hanya 4 medali perak dan 2 perunggu (PPLP, 2011). 

Ini terbukti bahwa prestasi pemanah belum maksimal. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan belum tingginya prestasi tersebut, salah satunya yaitu kondisi fisik 

pemanah. Kondisi fisik yang tidak maksimal akan mempengaruhi tingkat 

koordinasi gerak dan ketepatan hasil tembakan. Jadi kondisi fisik yang baik itu 

akan meningkatkan produktivitas kerja atau prestasi pemanah tersebut. Selain itu 

peneliti juga melihat kondisi dilapangan sangat memprihatinkan bahwa seorang 

atlet hanya berlatih teknik, tanpa adanya latihan khusus seperti latihan fisik 

maupun latihan beban. Berdasar hasil pengamatan peneliti dan wawancara awal 

dengan dengan pemanah dan pelatih pusat pendidikan dan latihan pelajar (PPLP), 

peneliti ingin memberikan program latihan beban tricep press down dan seated 

rowing sebagai salah satu latihan beban untuk meningkatkan daya tahan otot 

lengan yang nantinya diukur melalui tes menahan busur, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Latihan Tricep Press Down 

Dan Seated Rowing Terhadap Peningkatan Daya Tahan Otot Lengan Pada Atlet 

Panahan Di Kabupaten Klaten”.  

 

 

 

Tujuan Penelitian 



Untuk mengetahui apakah latihan tricep press down dan seated rowing  

berpengaruh terhadap peningkatan daya tahan otot lengan pada atlet panahan di 

Kabupaten Klaten. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Panahan  

Olahraga panahan dapat didefinisikan sebagai cabang olahraga non contact, 

statis, dan membutuhkan kondisi fisik yang baik yaitu kekuatan otot dan daya 

tahan khususnya pada otot tubuh bagian atas (Ertan, 2009).  

Daya tahan otot lengan  

Daya tahan otot lengan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot 

untuk dapat berkontraksi secara dinamis ataupun statis dengan menahan beban 

dalam waktu yang relatif lama, untuk dapat menjaga kestabilan antara daya tarik 

dan daya dorong yang dilakukan oleh otot-otot lengan agar terciptanya konsistensi 

gerakan dari awal-akhir pertandingan (Munawar, 2013). Fungsi daya tahan otot 

lengan pada olahraga panahan sangat dibutuhkan mengingat besarnya daya tarik 

dan dorong yang harus dilakukan secara terus menerus oleh otot lengan. Unsur 

tersebut yang nantinya akan berpengaruh terhadap irama penembakan si atlet. 

Karena melakukan gerakan yang berulang-ulang sehingga membutuhkan daya 

tahan otot yang maksimal. Selain itu daya tahan otot sangat memegang peranan 

penting karena pertandingan dalam panahan memerlukan waktu yang relatif lama. 

Waktu pertandingan bisa mencapai 4-5 jam atau melepaskan anak panah sebanyak 

108 buah dalam babak kualifikasi atau dalam satu hari (Pratama, 2012). Dari sini 

bisa terlihat bahwa panahan merupakan cabang olahraga yang memerlukan daya 

tahan otot lengan yang tinggi. Semakin kuat daya tahan otot tersebut maka 

semakin kuat tenaga penggerak menahan beban sehingga akan menghasilkan 

keajegan gerakan dalam menarik tali busur untuk waktu yang relatif lama.  

Pengukuran Daya tahan otot lengan  

Pengukuran pada penelitian ini dituangkan dalam bentuk tes daya tahan 

otot lengan. Tujuannya untuk mengukur tingkat daya tahan otot lengan setiap atlet 

dengan berat busur 34-36 pon. 

Latihan beban tricep press down dan seated rowing 



a. Tricep press down merupakan latihan beban dengan tarikan otot lengan 

yang diawali berdiri tegak menghadap ke mesin beban, kemudian 

gerakannya tarik handle setinggi dada, kedua lengan atas ditekan pada 

tulang iga, dari posisi ini luruskan kedua lengan bawah sehingga handle  

menyentuh paha, tahan sebentar, lalu kembalikan handle pada ketinggian 

dada tanpa menggerakan lengan atas dan tubuh (Baechle et al., 2003). 

Dalam latihan ini otot tricep mempunyai peranan yang penting, yang 

mempunyai fungsi utama sebagai penggerak sendi siku untuk gerakan 

ekstensi. Otot tricep ini yang dominan memiliki serabut otot type II fast 

twich yang mana daya tahan relatif baik. Latihan ini termasuk dalam 

kontraksi isotonus yaitu latihan dinamik yang dilakukan dengan prinsip 

beban konstan dan ada perubahan panjang otot. Metode latihan ini berguna 

pada latihan penguatan dan daya tahan otot. 

b.  Seated Rowing merupakan latihan beban dengan tarikan otot punggung 

diawali dengan sikap duduk tegak lurus, kedua lutut sedikit ditekuk, 

genggam handgrip dengan posisi kedua tangan lurus kedepan dan jari-jari 

menghadap kedalam, kemudian gerakannya tarik kearah dada 

(pertahankan punggung tetap lurus) tahan lalu kembali ke posisi semula 

(Beachle et al., 2003). Latihan ini termasuk dalam kontraksi isotonus. 

Dimana pada gerakan tersebut otot yang terlibat rhomboideus, trapezius, 

latisimus dorsi, teres mayor, deltoid posterior, infraspinatus, teres minor, 

bisep brachi’i dan brachioradialis. Fungsi dari otot ini hanya berperan 

sebagai pendukung dalam latihan diatas.  



Pengaruh daya tahan otot lengan 

Daya tahan otot lengan sangat penting untuk peningkatan lamanya 

menahan busur. Untuk meningkatkan kemampuan tersebut maka diberikan latihan 

beban. Jenis latihan ini adalah latihan tricep press down dan seated rowing, 

dimana otot yang berperan yaitu tricep, rhomboideus, trapezius, latisimus dorsi, 

teres mayor, deltoid posterior, infraspinatus, teres minor, bisep brachi’i dan 

brachioradialis (Putz and Pebst, 2005). didapatkan respon fisiologis yang 

memiliki pengaruh atau menyebabkan penambahan ukuran otot (hipertropi otot) 

pada serabut otot type I slow twitch. Walaupun pada latihan daya tahan, adaptasi 

terbesar terjadi pada proses biokimiawi di dalam otot. Dengan pemanfaatan 

mechano growth faktor dimana subtansi tersebut berperan dalam proses 

peningkatan sintesa protein yg digunakan dalam adaptasi kontraksi otot terhadap 

beban latihan yg diberikan. Sehingga dalam hal ini selain terjadi respon dari 

muscle fiber juga menyebabkan meningkatnya ukuran pembuluh kapiler, sehingga 

meningkatkan penggunaan oksigen dalam muscle fiber.   

Pembesaran otot (hipertropi) mungkin terjadi, tapi hanya sedikit sekali. 

Hipertropi ini disebabkan karena adanya peningkatan sintesis protein (actin dan 

myosin) yang akan menstimulasi asam amino yang mana meningkatkan jumlah 

mitokondria pada sel otot. Didalam sel myofibril tersebut akan bertambah ukuran 

dan jumlahnya. Pada sistem metabolisme ATP dan CP meningkat, penyediaan 

myoglobin dan enzime creatine phosphokinase juga meningkat. Hal tersebut 

meningkatkan kekuatan tegangan dari tendon, ligament, dan jaringan ikat di otot 

dengan kata lain meningkatnya ketebalan jaringan penghubung yang memberikan 

kontribusi pada seluruh pertumbuhan atau hipertropi otot (Nasution, 2003). 

Adanya pembebanan yang diberikan tersebut meningkatkan kontraksi dan 

merangsang neuron motorik pada otot, kontraksi unit-unit motorik tersebut secara 

simultan menimbulkan kontraksi otot disepanjang otot yang merangsang aktifnya 

neuron motorik. Latihan pembebanan juga berpengaruh terhadap adaptasi saraf 

yang berhubungan dengan meningkatnya rekruitmen pada jumlah group otot. 

Semakin banyak motor unit yang terekruitmen maka semakin banyak serabut otot 

yang aktif. Banyak peneliti setuju bahwa motor unit secara umum teraktivasi 



didasarkan oleh adanya perintah rekruitmen yang pasti oleh karena aktivitas 

neuromuskular yang mengikat secara pasti dan berulang-ulang yang dikenal 

dengan principle orderly recruitment yaitu pemberian stimulus yang mengikat 

secara bertahap terhadap motor unit menjadikan kemampuan otot meningkat 

(Chu, 2006). 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini adalah Quasi Eksperimen atau disebut eksperimental 

semu oleh karena tidak semua responden dikontrol oleh peneliti. Desain 

penelitiannya adalah pre and post test with control group design dengan 

kelompok perlakuan diberi latihan tricep press down dan seated rowing dan 

kelompok kedua tanpa perlakuan (mengikuti latihan standart memanah). 

Responden diberikan intervensi latihan beban selama 4 minggu. Pada penelitian 

ini peneliti menggunakan alat ukur test menahan busur yang mana untuk 

mengukur tingkat daya tahan otot lengan setiap atlet dengan berat busur 34-36 

pon. Penelitian dilakukan di lapangan panahan di Kabupaten Klaten pada bulan 

Juni-Juli 2013. Teknik pengambilan sample dengan teknik Purposive Sampeling 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi Data-data pre-post test yang telah 

terkumpul diuji secara statistik kuantitatif dengan softwere SPSS. 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian tentang pengaruh latihan tricep press down dan seated rowing 

terhadap peningkatan daya tahan otot lengan pada atlet panahan yang 

dilaksanakan pada bulan juni bertepat di kabupaten klaten. Dalam penelitian ini 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

dengan responden berjumlah 14 orang. Penelitian dilaksanakan selama 4 minggu. 

Dari data tersebut didapatkan hasil uji statistik sebagai berikut: 

Uji Pengaruh kelompok perlakuan dan kelompok dengan Wilcoxon Test. 

No Kelompok  P Hasil 

1 

 
Kelompok perlakuan 

0,018 Ho ditolak 

 

2 Kelompok kontrol 0,124 Ho diterima 



Hasil pengujian Wilcoxon Test menunjukkan dari kelompok perlakuan 

memberikan pengaruh lamanya menahan busur karena nilai p < 0,05, maka Ho 

ditolak yang artinya penelitian ini berpengaruh terhadap peningkatan daya tahan 

otot lengan dalam pengaplikasiannya selama 4 minggu dengan 3 kali seminggu 

dilakukan 3 set, pengulangan 20 kali dengan intensitas 1 RM nya minggu I&II 40 

%  dan minggu III&IV 50 %. 

Uji Beda Pengaruh latihan tricep press down & seated rowing dan latihan standart 

memanah dengan Mann-Whitney Test. 

No Selisih pre-post test MEAN Rank Signifikan  Hasil  

1 

2 

Kelompok perlakuan 

Kelompok kontrol 

13.8572 

1.2857 

0,002 

 

Ho ditolak 

 

 

Dari penelitian ini didapatkan bahwa uji beda pengaruh data menunjukan 

perbedaan pengaruh antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, yang 

mana untuk signifikansi nilai p > 0,05. Dari penelitian ini didapatkan bahwa uji 

beda pengaruh dua kelompok penelitian dengan hasil  signifikan p= 0.002 < 0.05 

dengan nilai mean kelompok eksperimen : 13.8 dan nilai mean kelompok kontrol : 

1.28 terlihat nilai mean kelompok eksperimen lebih tinggi dibanding kelompok 

kontrol, sehingga disimpulkan ada beda pengaruh antara dua kelompok penelitian 

dan kelompok eksperimen lebih signifikan dibanding kelompok kontrol terkait 

daya tahan otot. Dari hasil uji beda disimpulkan kelompok eksperimen lebih 

signifikan dibanding kelompok kontrol, sehingga latihan tricep press down dan 

seated rowing berpengaruh terhadap peningkatan daya tahan otot lengan melalui 

test menahan busur. 

Pada latihan beban dalam pengaplikasiannya selama 4 minggu dengan 3 

kali seminggu dilakukan 3 set pengulangan 20 kali dengan intensitas 1 RM nya 

minggu I&II 40 % dan minggu III&IV 50% (Vargas, 2004) memberikan efek 

terhadap daya tahan otot lengan pada kelompok perlakuan, karena dengan adanya 

pembebanan yang diberikan  didapatkan hasil yang signifikan daripada latihan 

standart memanah bahwa latihan tersebut memberikan pengaruh untuk daya 

tahan-kekuatan otot. Secara umum pada latihan ini memberikan efek yang baik 



terhadap adaptasi sistem saraf pusat serta peningkatan kekuatan dan kemampuan 

otot, serta didapatkan respon fisiologis yang menyebabkan penambahan ukuran 

otot pada serabut otot tipe I slow twicth. Dengan pemanfaatan mechano growth 

factor dimana substansi tersebut berperan dalam proses peningkatan sintesa 

protein yang digunakan dalam adaptasi kontraksi otot terhadap beban latihan yang 

diberikan. Pada saat otot diberi beban saat kontraksi, maka terjadi pergerakan 

aktin-miosin, dimana secara bersamaan terjadi pula muscle plasticity yaitu 

kemampuan otot dalam merespon adaptasi terhadap beban yang diberikan. 

Dimana dalam muscle plasticity tersebut terjadi penggunaan mechano growth 

factor yang berperan dalam sintesa protein. Hasil sintesa tersebut digunakan 

dalam kontraksi berikutnya dan dalam hal ini terjadi respon dari muscle fiber juga 

menyebabkan meningkatnya ukuran pembuluh darah kapiler, sehingga 

meningkatkan penggunaan oksigen dalam muscle fiber.   

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian uji statistik ini maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh latihan Tricep Press Down dan Seated 

Rowing terhadap peningkatan daya tahan otot lengan pada atlet panahan di 

Kabupaten Klaten  

Saran 

1. Bagi bidang Olahraga 

Diharapkan pada bidang olahraga panahan dapat menerapkan metode 

penelitian ini yaitu latihan beban lebih efektif dalam meningkatkan daya 

tahan otot lengan, sehingga memberikan manfaat kepada atlet itu sendiri 

dan meningkatkan kualitas latihan dengan baik sehingga mampu mencapai 

prestasi yang maksimal.  

2. Bagi pelatih dan atlet 

a. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh weight training 

terhadap peningkatan daya tahan otot lengan pada atlet panahan. 



Oleh karena itu diharapkan pelatih membiasakan memberikan 

program latihan beban setiap seminggu 3 kali. 

b. Kepada atlet serta pelatih diharapkan untuk lebih memperhatikan 

dosis latihan, asupan gizi, serta aktivitas lain yang mempengaruhi 

kondisi fisik dalam menentukan suatu keberhasilan dalam 

mencapai prestasi panahan yang maksimal. 

3. Bagi peneliti 

Peneliti lain dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah 

jumlah sampel yang lebih banyak, lebih beragam variabelnya dan metode 

penelitiannya, dan dapat dilakukukan dengan jangka waktu lebih panjang 

sehingga dapat diketahui keefektifasan lama program latihan beban yang 

telah dilakukan.  
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