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PENGARUH LATIHAN KUDA-KUDA TENGAH TERHADAP 

PENINGKATAN KEKUATAN OTOT QUADRICEPS FEMORIS 

Abstrak 

Latihan kuda-kuda sangat penting sebagai latihan dasar dalam pencak silat. 

Latihan kuda-kuda tengah adalah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

kekuatan otot tehnik dimana sikap kedua kaki dalam keadaan statis. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh latihan kuda-kuda 

tengah pada peningkatan kekuatan otot quadriceps femoris.Dapat mengetahui 

apakah ada pengaruh latihan kuda-kuda tengah pada peningkatan kekuatan otot 

quadriceps femoris. Dengan menggunakan penelitian nonparametric dengan 

desain one grup pre and post test. Uji yang digunakan yaitu uji perbedaan dengan 

Paired Sample T-test. Sampel penelitian adalah siswa Pusdiklat PSHT Manahan 

Surakarta dan dipilih berdasarkan kriteria insklusi, ekslusi dan dropout. Alat yang 

dipakai untuk mengukur kekuatan otot tungkai ini adalah Leg Dynamometer. 

Analisis data menggunakan Shapiro Wilks. Analisis statistik didapatkan hasil ada 

pengaruh latihan kuda-kuda tengah terhadap peningkatan kekuatan otot 

quadriceps femoris. Dari 45 responden berdasar kekuatan otot, sebanyak 22 orang 

(49%) kekuatan otot quadriceps femorisnya baik dan 23 orang (51%) kekuatan 

otot quadriceps femorisnya kurang baik dan berdasarkan latihan kuda-kuda tengah 

diketahui sebanyak 31 orang (68,89%) dengan kuda-kuda yang baik sementara 

sebanyak 11 orang (31,11%) dengan kuda-kuda yang kurang baik. Secara analisis 

disimpulkan ada pengaruh latihan kuda-kuda tengah terhadap peningkatan 

kekuatan otot quadriceps femoris. Siswa yang  aktif latihan kuda-kuda tengah 

yang baik mendapatkan peluang 4 kali  lebih besar mempunyai kekuatan otot 

quadriceps femoris yang baik dibanding siswa dengan latihan kuda-kuda tengah 

yang kurang baik. 

Kata Kunci : kekuatan otot, quadriceps femoris, latihan, kuda-kuda tengah. 

Abstrak 

Horseback riding exercise is very important as the basic exercise in Pencak Silat 

sport (an Indonesian martial art to defend oneself against an opponent). Middle 

horseback iding exercise is one way to improve muscle strength with a technique 

showing the movement of both feet in a static position. This study aimsto 

investigate whether there is an influence of middle horseback riding exercise in 

improving the muscle strength of quadriceps femoris. This study is conducted to 

find out whether there is an effect of middle horseback riding exercise in 
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improving the muscle strength of quadriceps femoris. This type of researchis a 

nonparametric study with one group pre and post test research design. The test 

used in this research is the differenttest with a Paired SampleT-test. The research 

samples are the students of Manahan, Surakarta Community and Educational 

Training Center which are selected based on the inclusion, exclusion and drop out 

criteria. The tool used to measure the muscle strength of the leg is Leg 

Dynamometer. While data analysis applies Shapiro Wilks. The statistical analysis 

show that there is an effect of middle horseback riding exercise in improving the 

muscle strength of quadriceps femoris. From the 45 respondents based on muscle 

strength, as many as 22 people (49%) having a good muscular strength of their 

quadriceps femoris and 23 people (51%) having lack of muscle strength of their 

quadriceps femoris. Whereas based on the middle horseback riding exercise, there 

are 31 people (68.89%) having a good exercise and 11 people (31.11%) having 

lack of exercise. From the data analysis, it concludes that there is an influence of 

middle horseback riding exercise in improving the muscle strength of quadriceps 

femoris. Students who actively engage in a good middle horseback riding exercise 

acquire four opportunities tohavea good muscle strength of quadriceps 

femoris,higher than students doing a poor middle horseback riding exercise. 

Keywords: muscle strength, quadriceps femoris, exercise, middle horse back 

riding. 

1. PENDAHULUAN

Olahraga adalah suatu kegiatan jasmani yang berpengaruh terhadap 

perkembangan kesehatan perilakunya. Olahraga merupakan usaha untuk 

mendorong, mengajak, mengembangakan dan membentuk kekuatan fisik dan jiwa 

bagi mereka yang mengerjakannya.  

“ Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kerusakan. (Quran 

surat  Al-Baqarah ayat 195) ” 

Oleh sebab itu, meningkatkan jasmani dan mental manusia yang cerdas dan 

kuat, disiplin, teguh dan bertanggung jawab bisa dengan olahraga. Semakin 

berkembangnya ilmu kesehatan, usaha bidang kesehatan telah berkembang pesat. 

Tidak hanya usaha kuratif , tetapi pada promotif, usaha prefentif dan usaha 

rehabilitatifnya. Olahraga telah mendapat tempat didunia kesehatan yaitu sebagai 

pencegahan suatu penyakit (Adhikarmika,2009). Kekuatan merupakan komponen 

biomotor yang sangat penting dan diperlukan upaya meningkatkan daya tahan otot 

untuk mengatasi beban dalam berlangsungnya kegiatan olahraga (Sajoto1988), 

oleh sebab itu, kelompok prestasi olahraga memerlukan adanya pembinaan 
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olahraga agar mendapat predikat juara. Adanya pembinaan dari olahraga untuk 

calon atlet berpotensi harus memilih olahraga yang sesuai dengan potensi dan 

minat yang memberi peluang untuk berhasil dalam pembinaan sehingga dapat 

meraih prestasi yang diharapkan, pencak silat salah satunya (Lerch, 2004). 

Pencak silat berkembang sebagai championship (pertandingan) telah ada sejak 

tahun 1969, hal ini dapat terlihat dari banyak perguruan baru yang muncul 

lndonesia. Salah satunya Pesaudaraan Setia Hati Terate ( PSHT ) yang ada di 

Jawa Tengah khususnya Surakarta. Perguruan Pencak Silat PSHT telah berdiri 

pada tahun 1922, sampai sekarang masih melahirkan atlet-atlet prestasi. Untuk 

tetap mempertahankan hal itu tidak mudah, perlu adanya bimbingan dan 

pengembangan yang maksimal. Kekuatan otot adalah kemampuan maksimal pada 

otot yang dibantu oleh area crossectional dimana area ini merupakan kekuatan 

otot untuk menahan atau mengurangi beban maksimal diarea axis sendi (Priatna 

Heri, 2001). Kekuatan otot adalah aspek penting dalam pencaksilat untuk 

meningkatkan dalam hal prestasi dan kekuatan ototjuga sangat penting untuk 

menjaga keseimbangan saat bertanding. 

Ada banyak cara untuk meningkatkan kekuatan otot. Cara untuk 

meningkatkan kekuatan otot salah satunya dengan latihan kuda-kuda, kuda-kuda 

adalah teknik yang menunjukkan kedua kaki dalam keadaan yang statis. 

Menggunakan teknik ini adalah salah satu cara mendukung sikap pasang Pencak 

Silat. Latihan kuda-kuda juga digunakan untuk latihan dasar Pencak Silat untuk 

menguatkan otot pada kaki, salah satunya latihan kuda-kuda tengah, latihan kuda-

kuda tengah adalah kuda-kuda dengan menunjukkan lebar  kedua kaki sejajar 

dengan bahu, dan beban berat badan terletak pada kedua kaki, dapat dilakukan 

dengan posisi serong juga.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mencari serta 

mendapat informasi yang jelas tentang permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana 

pengaruh latihan kuda-kuda tengah pada peningkatan kekuatan otot quadriceps 

femoris. 

1.1 Landasan Teori 

Pencak Silat terdiri dari kata Pencak dan Silat, arti Pencak adalah gerak dasar 
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beladiri yang terikat aturan tertentu yang digunakan dalam latihan atau 

pertunjukan kesenian, dan Silat berarti gerak beladiri yang indah, bersumber pada 

kerohanian murni dan suci untuk keselamatan untuk dirisendiri atau kesejahteraan 

untuk semua. 

Menurut Sukadiyanto (2009), “latihan ialah suatu proses perubahan 

menuju arah yang lebih baik guna meningkatkan kualitas jasmani, kemampuan 

fungsional seluruh tubuh dan kualitas fisik atlit”. Pada latihan kuda-kuda silat, 

maka yang diutamakan adalah keseimbangan tubuh dengan tidak 

mengesampingkan sikap kewaspadaan terhadap serangan lawan. Menurut 

Nugroho (2004), keseimbangan menggunakan berbagai gerakan disetiap segmen 

tubuh yang didukung oleh sistem muskuloskeletal dan bidang tumpu. 

Kemampuan menyelaraskan masa tubuh  dengan bidang tumpu dapat membuat 

manusia mampu untuk beraktivitas secara efisien dan efektif. Keseimbangan 

adalah interaksi yang kompleks dari interaksi atau integrasi sistem sensorik dan 

muskuloskeletal yang dirubah atau diatur dalam otak sebagai respon terhadap 

perubahan kondisi internal dan eksternal.  

Respon otot postural yang sejajar mengarah pada jarak dan waktu dari 

aktivitas kelompok otot yang diperlukan guna mempertahankan kontrol postur 

dan keseimbangan, Kekuatan ototdapat juga diartikan sebagai kemampuan otot 

yang menahan beban, yaitu beban internal maupun beban eksternal, semakin 

banyak serabut otot yang aktif maka semakin besar juga kekuatan yang dihasilkan 

oleh otot tersebut. 

Kuda-kuda memperkuat posisi saat berdiri pada waktu kita melakukan 

tangkisan ataupun penyerangan kepada lawan kita. Bentuk sikap dasar pencak 

silat pada sikap berdiri  ada tiga yakni sikap berdiri tegak, sikap kuda-kuda, dan 

sikap kangkang. Ada 3 kuda-kuda yang mendasari dalam pencak silat, yaitu 

Kuda-kuda Tengah, Kuda-kuda Samping, dan Kuda-kuda Depan. 

Kekuatan otot juga merupakan kemampuan otot untuk menghasilkan 

ketegangan dan resultan gaya berdasar permintaan pada otot. Kekuatan otot 

adalah kemampuan kelompok otot maupun otot untuk melawan tahanan dalam 

sekali usaha maksimal (Kisner dan Colby, 2007) Pada kelompok otot anggota 
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gerak bawah, fungsi terpenting mobilitas adalah kelompok otot quadriceps 

femoris, plantar fleksor dan iliopsoas. Kelompok otot quadriceps serta iliopsoas 

mempunyai peran penting saat kaki berada di bagian awal kontak langsung 

dengan tanah. Fungsi otot quadriceps femoris yang utama adalah utuk penggerak 

lurus (ekstensi) dan pada saat proses berjalan (Pudjiastuti dan Utomo, 2005). Grup 

otot ini terdiri dari rectus femoris, vastus medial, vastus lateral, dan vastus 

intermedius  (Pujiatun, 2001).  

Karakteristik otot quardiceps berorigo dari otot quadriseps ini pada ramus 

osis pubis superior, dan berinsersio pada linea pectinea femur. Persarafan dari 

otot quadrisepss ini adalah nervus femoralis. Otot quadriceps femoris ini 

termasuk tipe serabut otot tipe 2, mempunyai otot yang besar, sehingga otot ini 

lebih mudah capek. Sebagian otot rangka berawal dan berakhir ditendon, dan serat 

otot rangka telah tersusun sejajar antara ujung-ujung tendon, sehingga 

menyebabkan daya kontraksi pada tiap unit akan saling menguatkan. Otot rangka 

memiliki lapisan yaitu epimesium, perimesium atau fasciculus, endomesium. 

Untuk menimbulkan kontraksi yang lemah pada suatu otot, hanya ada satu 

atau beberapa motor unit yang harus diaktifkan, kemudian kontraksi yang lebih 

kuat, lebih banyak motorunit yang dirangsang untuk berkontraksi (Sitoresmi, 

2009). Pada umumnya laki-laki lebih kuat di bandingkan perempuan. Kekuatan 

otot ini muncul sejak lahir sampai dewasa akan meningkat terutama pada umur 20 

sampai 30 tahun dan secara gradual akan menurun seiring dengan meningkatnya 

umur. 

Kekuatan otot quadriceps diukur dengan leg dynamometer. Nilai atau skor 

kekuatan otot tungkai ialah angka yang terdapat pada alat leg dynamometer. Dan 

data yang dipakai adalah data dari hasil yang terbaik dari 2 kali pengukuran (Heri, 

2010). Kekuatan juga merupakan salah satu komponen dari kecepatan, semakin 

besar kekuatan saat melakukan gerakan, semakin besar tenaga eksplosif yang 

terjadi sehingga mampu meingkatkan kombinas idari kecepatan, kecepatan reaksi, 

kekuatan otot, fleksibilitas, dan keseimbangan, serta koordinasi neuromuscular. 
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2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian nonparametric dengan penelitian one 

grup pre and post test sebagai desainnya. Uji yang digunakan yaitu uji perbedaan 

dengan Paired Sample T-test. Lokasi dilakukan di Pusdiklat PSHT Manahan 

Surakarta.Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 7 Maret – 4 April 2017. 

Populasi pada penelitian ini ialah seluruh siswa PSHT Manahan yang mengikuti 

latihan pencak silat selama lebih dari 6 bulan di Pusdiklat PSHT Manahan 

Surakarta dan didapatkan 70 siswa. 

Pengambilan sampel menggunakan  metode purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel  menurut  kriteria  peneliti dengan kriteria inklusi, eksklusi 

dan dropout sehingga didapatkan 45 sampel. Analisis yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh diberikan intervensi latihan kuda-kuda tengah digunakan uji 

pengaruh Paired sample T-test.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Responden 

Responden berlatih pencak silatdi Pusdiklat PSHT Manahan memiliki rentang 

usia 15-23 tahun, yang rata-rata berusia 19 tahun. Responden didominasi pada 

usia 17-18 tahun, dimana pada usia ini masih dalam usia pertumbuhan. Penelitian 

Nurmalina (2011) aktivitas jasmani (fisik) pada remaja ke dewasa akan terus 

meningkat sampai maksimal di umur 25-30 tahun, lalu akan terjadi penurunan 

pada kapasitas fungsional dari seluruh tubuh, kira-kira sebanyak 0,8-1% pertahun, 

tapi apabila rajin berolah raga penurunan ini bisa dikurangi bahkan sampai 

separuhnya. 

Jumlah responden didominasi yang laki-laki yaitu 36 siswa dan perempuan 

hanya berjumlah 9 siswa, Hasil penelitian Sukadiyanto (2005) menyatakan olah 

raga dengan full body contact seperti bela dirimasih didominasi oleh atlit laki-laki, 
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dimana atlit laki-laki mempunyai kepercayaan diri dan rasa  bangga dengan jenis 

olahraga yang sifatnya bertarung. 

Berdasarkan posisi latihan kuda-kuda tengah diketahui 31 siswa mempunyai 

kuda-kuda yang baik sementara 14 siswa mempunyai kuda-kuda yang kurang 

baik, Semakin baik atlit dalam melakukan latihan kuda-kuda dapat menjadikan 

otot menjadi kuat, sedangkan jarang melakukan strecting atau pemanasan seperti 

melakukan kuda-kuda yang kurang baik dapat mengakibatkan otot lemah. Karena 

serabutnya mengecil dan jika ini dibiarkan akan mengakibatkan kelumpuhan otot 

(Sajoto, 2009). 

3.2 Analisa  Pengaruh 

Tabel 1. Hasil uji pengaruh latihan kuda-kuda tengah terhadap 

peningkatan  kekuatan otot quadriceps femoris 

kekuatan otot quadriceps femoris Rata-rata P Keputusan 

pre latihan kuda-kuda tengah  116.27 
0,000 Ha diterima 

post latihan kuda-kuda tengah 123.75 

Berdasarkan analisa pengaruh diketahui hasil uji paired samples t-test 

diperoleh nilai p = 0,000. Nilai p <0,05 keputusan yang diambil adalah Ha 

diterima. Ha diterima disimpulkan ada pengaruh latihan kuda-kuda tengah 

terhadap peningkatan kekuatan otot quadriceps femoris pada pesilat di 

Pusdiklat Persaudaraan Setia Hati Terate, Manahan Surakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui kekuatan otot quadriceps 

femoris sebelum dilakukan latihan kuda-kuda tengah sebagain besar 

responden mempunyai kekuatan otot quadriceps femoris yang kurang baik 

(55,6%), dan terjadi perubahan kekuatan otot quadriceps femoris setelah 

melakukan latihan kuda-kuda tengah selama 1 bulan, dengan 55,1% 

menjadi baik. Reyes (2007) menyatakan semakin banyak berlatih beban 

seperti kuda-kuda dalam bela diri karete, otot akan semakin besar 

peningkatan kekuatan yang didapatkan. 
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4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh latihan kuda–kuda tengah terhadap 

adanya peningkatan kekuatan otot quadriceps femoris. Dan hasil dari analisa 

dan perhitungan uji statistc latihan kuda-kuda yang baik  memiliki 4 kali lipat 

otot yang lebih kuat dibandingkan dengan latihan kuda-kuda yang tidak  baik.  

4.2 Saran  

a. Keilmuan

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang manfaat

berlatih kuda-kuda tengah pada olahraga silat secara teratur sehingga

meningkatkan kekuatan otot quadriceps femoris.

b. Peneliti lain

Hasil penelitian ini bisa dikembangkan oleh peneliti lain tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan otot quadriceps femoris

pada atlit pencak silat.
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