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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anggar adalah olahraga olimpiade baik dalam dirinya sendiri dan dalam 

disiplin pentathlon modern. pentathlon modern atau pancalomba terdiri dari lima 

gabungan cabor yang berbeda yakni anggar, renang, berkuda, menembak dan lari. 

Tidak seperti olahraga pertarungan seperti tinju, silat, karate dan lainnya yang 

menggunakan kontak fisik secara langsung akan tetapi menggunakan senjata 

(pedang). Pada olahraga anggar  terdapat tiga jenis senjata, yaitu degen (epee), sabel 

(sabre) dan  floret (foil) yang masing-masing mempunyai area sasaran, teknik 

tangkisan, pegangan senjata gaya bermain dan strategi tiap senjata. Anggar 

dipertandingkan berdasarkan gender baik pria dan wanita dengan pengkelompokan 

berdasarkan umur, yaitu (1) kelas kadet dibawah 17 tahun, (2) kelas junoir 17-20 

tahun dan (3) kelas senior diatas 20 tahun (USA Fencing, 2015). 

 Anggar memiliki teknik khusus dalam menyerang maupun bertahan, yang 

dominan menggunakan tangan dan kaki. Penguasaan teknik dasar sangat penting 

dikuasai dalam olahraga anggar seperti pendapat (Harsono, 2001) bahwa: 

“Kesempurnaan teknik-teknik dasar dari setiap gerakan adalah penting oleh karena 

akan menentukan gerakan keseluruhan”. Maka dari itu gerak-gerak dasar dalam 

permainan anggar harus dikuasai dengan baik, karena merupakan fondasi 

keberhasilan dari prestasi yang diharapkan. Pada dasarnya olahraga anggar 

memerlukan kemampuan menyerang (menusuk), bertahan (menangkis, 

menghindar) dan melakukan serangan balik (counter attack) dalam waktu yang 

singkat.  

 Langkah awal  latihan olahraga anggar yaitu dengan diajarkan macam-macam 

teknik dasar olahraga anggar agar atlet memahami dan mengusainya, sehingga 

diharapkan memiliki ketrampilan olahraga anggar. Teknik dasar permainan anggar 

menurut (Kurniawan, 2010b) antara lain the salute (hormat), the guard/on guard 

(posisi kuda-kuda), langkah (step maju/mundur), the lunge (serang), footwork 

(kombinasi langkah), parry (tangkisan), the disengagment (mengelak). Dari sekian 
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banyaknya teknik dasar, teknik serang (lunge) merupakan paling banyak digunakan 

dalam pertandingan dan paling menentukan, apabila seorang atlet tidak dapat 

menyerang atau menusuk maka dia tidak mendapatkan angka. Dalam terapannya 

teknik serang terbagi menjadi dua kategori berdasarkan jarak, yakni jarak dekat dan 

jauh. Pada jarak dekat dapat menggunakan kupe dan lunge sedangkan pada jarak 

jauh menggunakan fleche. Berdasarkan frekuensi penggunaan teknik serang saat 

bertanding teknik lunge paling sering digunakan sebesar 44% (Iglesias & 

Rodríguez, 2008). 

 Pada saat melakukan gerak serang diperlukan keseimbangan tubuh untuk 

mempertahankan kedudukan tubuh agar tidak terjatuh. Dalam hal ini tubuh dapat 

bergerak secara dinamis untuk mencari titik berat untuk mendistribusikan berat atau 

massa, secara seimbang melalui gaya gravitasi yang bekerja. Ketika melakukan 

gerak serang, maka momentum gerak serang ikut berperan. Semakin besar 

momentum gerak serang menghasilkan serangan yang cepat dan mempengaruhi 

keberhasilan tusukan. 

 Gerakan serang dapat pecah menjadi tiga fase menurut (Barth et al., 2017) 

yaitu: fase orientasi, fase pengambilan keputusan dan fase implementasi. Pada fase 

orientasi pemain anggar bergerak secara dinamis untuk mecari titik celah untuk 

dieksploitasi dengan melakukan tusukan-tusukan pancingan. Fase pengambilan 

keputusan adalah menentukan titik mana yang akan diserang dan teknik apa yang 

akan digunakan. Pada fase ini pemain anggar masih bergerak dinamis untuk 

mencari momentum yang sesuai. Fase implementasi merupakan eksekusi dari 

rangkaian gerak yang dilakukan pada fase sebelumnya menjadi gerak serang. Jika 

mendapakan momentum gerak serang yang besar maka kemungkinan keberhasilan 

tusukan semakin besar. Hal ini, terjadi dikarenakan momentum berbanding lurus 

dengan kecepatan dan massa atau berat.  

 Momentum dalam ilmu fisika merupakan besaran vektor, yang mempunyai 

satuan dan arah. Momentum merupakan hasil dari massa objek dan kecepatan liner. 

Jika seorang atlet memiliki kecepatan lebih, maka momentum yang dihasilkan juga 

besar. Jika seorang atlet memiliki berat lebih, maka momentum yang dihasilkan 

juga besar. Maka, momentum adalah cara untuk mengukur gerak dan inersia pada 
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sebuah objek bersamaan dalam satu ukuran. Pada saat melakukan gerak serang 

secara otomatis juga melakukan tusukan ke lawan. Dari tusukan yang dilancarkan 

ada yang berhasil ada yang juga gagal. Faktor kegagalan tusukan ini perlu dilihat 

apakah penyebabnya.  

 Disamping itu, Anggar Surakarta banyak berkontribusi dalam mengirimkan 

atlet untuk mewakili Jawa Tengah pada event seperti Pekan Olahrag Nasional XX 

Papua dengan mengirimkan 10 atlet dari 15 atlet yang bertanding. Selain 

menyumbangkan atlet, Anggar Surakarta juga mengirimkan 2 pelatih untuk 

menukangi Tim Jateng. Pada event PORPOV 2018 Anggar Surakarta menjadi juara 

umum dengan 6 emas, 5 perak dan 5 perunggu. Maka dapat dikatakan Anggar 

Surakarta menjadi tolok ukur anggar di Jawa Tengah. 

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan tempat latihan atlet anggar 

Surakarta, masih terdapat atlet anggar dalam melakukan serang atau gerak tusukan 

masih lemah tidak mengenai sasaran sehingga dapat ditangkis atau dihindari oleh 

lawan. Secara biomekanika, serangan yang dilancarkan tidak mengenai sasaran 

disebabkan kurang besarnya momentum atau jumlah gerak ke arah depan. Dari 

hasil analisis biomekanika momentum gerak serang anggar dapat memberikan 

informasi bagaimana cara untuk menghasilkan momentum yang besar. Selain itu 

hasil dari pengukuran ini dapat memberikan masukan bagi pelatih untuk membuat 

program latihan yang mengarah pada pembentukan momentum yang besar. Maka, 

dari itu perlu dilakukan kajian mendalam secara biomekanika untuk analisis gerak 

serang anggar sehingga dapat diketahui efisiensi gerak yang mengarahkan pada 

keberhasilan tusukan. Jika sudah diketahui efisiensi gerak tusuk maka dapat 

memberikan keuntungan bagi atlet untuk mendapatkan poin secara cepat, efisien 

dan menghindarkan dari cidera.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti berpendapat bahwa serangan 

merupakan merupakan salah stau teknik yang penting dalam olahraga anggar untuk 

memperoleh poin. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

biomekanika yang berjudul “Analisis Biomekanika Momentum Gerakan Serang 

Terhadap Keberhasilan Tusukan Pada Atlet Anggar Surakarta” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Masih terdapat gerakan serang anggar pada Atlet Anggar Surakarta  yang 

gagal dimaksimalkan untuk memperoleh angka. 

2. Gerakan serang anggar yang gagal dieksekusi atlet anggar belum dianalisis 

lebih mendetail. 

3. Perlu dilakukan suatu penelitian untuk menganalisa gerakan serang anggar 

Atlet Anggar Surakarta  secara biomekanika. 

4. Perlunya menentukan momentum gerak serang yang tepat untuk 

keberhasilan tusukan Atlet Anggar Surakarta . 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk menghidarkan 

penelitian terlalu luas. Agar penelitian ini terfokusakan pada satu masalah dan 

mempertimbangkan segala keterbatasan peneliti. Maka pada penelitian ini akan  

membahas permasalahan: 

1. Menganalisis gerak serang anggar Atlet Anggar Surakarta secara 

biomekanika. 

2. Mencari momentum gerak serang yang tepat untuk keberhasilan tusukan 

Atlet Anggar Surakarta. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka dapat disusun 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah hasil analisis 

biomekanika momentum gerak serang anggar? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hasil analisis biomekanika momentum gerak serang anggar. 
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F. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian analisis biomekanik ini dilakukan peneliti setelah melakukan 

pengamatan yang dialami peneliti sendiri saat magang klub, serta studi pendahulan 

dan peneliti mengetahui belum adanya analisis biomekanik pada gerakan lunge 

(serang). Maka dirasa perlu dilakukan analisis untuk mengetahui besar momentum 

serang dan kefektifan gerakan serang, sehingga meningkatkan keberhasilan 

serangan untuk memeperoleh poin dan menghindarkan dari kesalahan. Adapun 

manfaat lain dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian analisis teknik serang secara biomekanika ini dilakukan untuk 

memberikan cara mengevalusi gerakan serang atau tusukan dengan menambah 

perbendaharaan dari cara analisis yang sudah ada sebelumnya guna mencapai 

tujuan prestasi. Dengan ada penelitian diharapkan menambah referensi baru 

tentang bagaimana mengevalusi gerakan serang secara biomekanika.  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi peneliti 

Penerapan teori dikelas dan praktek langsung dilapangan selama 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi serta menambah wawasan 

tentang analisis momentum gerak serang dan juga dapat menerapkan ilmu 

yang telah diperoleh. 

b. Bagi pelatih anggar. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanafaat bagi para pelatih anggar 

untuk melakukan evaluasi kepada atletnya, yang pada biasanya hanya 

secara verbal kini dapat melalui anliasis secara biomekanik. 

c. Bagi atlet anggar 

Penelitian ini menambah wawasan dan menjadi bahan evaluasi 

mempelajari teknik serang. 
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