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MAWAR SARI. Pengaruh Latihan Part Method terhadap Kemampuan 

Teknik Baku Tunggal Pada Atlet Pencak Silat Puteri Sabuk Kuning 

Perguruan Seni Pembela Diri Kencana Kwitang (SPDKK) Deli Serdang 

Tahun 2013.  
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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya 

kemampuan teknik baku tunggal atlet pencak silak puteri sabuk kuning perguruan 

seni pembela diri kencana kwitang Deli Serdang. Disebabkan karena adanya  

gerakan yang tidak ditampilkan, kemantapan dan penghayatan disetiap gerakan 

yang belum sesuai, arah gerak jurus yang tidak jelas, tidak ada interval atau irama 

perpindahan gerak ke gerak selanjutnya dan jurus ke jurus selanjutnya, serta 

kurangnya pemahaman yang belum di dapat oleh atlet atau pesilat dengan baik 

dan benar mengenai bagian-bagian dalam belajar teknik jurus baku tunggal. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknik baku 

tunggal melalui part method terhadap atlet pencak silat puteri sabuk kuning 

Perguruan Seni Pembela Diri Kencana Kwitang (SPDKK) Deli Serdang Tahun 

2013. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen dengan teknik analisis uji-t dengan jumlah sampel 6 orang dari jumlah 

populasi 20 orang yang ditentukan dengan dengan menggunakan sampel 

bertujuan (purposive random sampling) dengan syarat  yaitu : 1) Atlet silat puteri 

spesialisasi seni, 2) Masih berstatus sebagai atlet Perguruan Seni Pembeladiri 

Kencana Kwitang (SPDKK) Deli Serdang sampai penelitian ini akan 

dilaksanakan. Pelaksanaan eksperimen latihan teknik baku tunggal dilaksanakan 6 

(enam) minggu dalam frekuensi 3 (tiga) kali seminggu yaitu Selasa, Kamis, dan 

Sabtu. Sajoto (1988:35): “Program latihan 3 (tiga) kali seminggu agar tidak terjadi 

kelelahan yang kronis”. 

Dari hasil pengujian hipotesis yaitu, latihan part method memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap teknik baku tunggal atlet Pencak Silat Puteri 

Sabuk Kuning Perguruan Seni Pembeladiri Kencana Kwitang Deli Serdang tahun 

2013, Thitung 73,09 dan Ttabel 1,81 maka Th > Tt. Berdasarkan kriteria pengujian 

hipotesis yaitu Ho ditolak Ha diterima, maka dalam penelitian ini menyimpulkan 

bahwa “ Terdapat pengaruh yang  signifikan dari latihan part method terhadap 

teknik baku tunggal atlet Pencak Silat Puteri Sabuk Kuning Perguruan Seni 

Pembeladiri Kencana Kwitang Deli Serdang tahun 2013”. 
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