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ABSTRAK

PENGARUH LATIHAN FLEKSIBILITAS TERHADAP HASIL TENDANGAN
DOLLYO CHAGI PADA ATLET TAE KWON DO PUTRA

DOJANG SABURAI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2016/ 2017

Oleh

DEHRRY KHARISMA

Masalah dalam penelitian ini adalah masih kurang maksimalnya atlet dalam
melakukan tendangan dollyo chagi, teknik tendangan dollyo chagi yang paling sering
dipakai karena tendangan dollyo chagi dianggap tendangan yang cepat, simpel dan
efektif untuk melakukan serangan, dan telah diobservasi teknik tendangan dollyo chagi
yang dipergunakan masih lemah, kaku dan kurang efisein. Sehingga mengakibatkan
kurang maksimalnya kemampuan tendangan dollyo chagi khususnya pada atlet.
Metode penelitian ini memakai metode eksperimen dengan populasi dalam penelitian
ini adalah Atlet Taekwondo Putra Dojang Saburai Bandar Lampung berjumlah 20
Orang. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik
pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria
tersebut yang memenuhi adalah berjumlah 10 orang. Instrumen yang digunakan adalah
instrument buatan yang diuji coba menggunakan sandsack yang telah diberikan warna
dimana mewakili nilai hasil tendangan. Pengumpulan data menggunakan tes
pengukuran serta data dianalisis dengan uji t. Hasil penelitian diperoleh simpulan
bahwa terdapat pengaruh latihan fleksibilitas terhadap hasil tendangan dollyo chagi
pada atlet taekwondo putra dojang saburai Bandar Lampung. Hal ini ditunjukan Pada
taraf nyata 5%, n= 10, df = 8, didapat ttabel =2,30 . Berdasarkan hasil perhitungan
diperoleh thitung Sebesar 3,85.  Kriteria pengujian jika thitung > ttabel maka Ha diterima dan
H0 ditolak .Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan disimpulkan latihan
fleksibilitas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil tendangan dollyo
chagi

Kata Kunci: Tendangan dollyo chagi, pengaruh, latihan fleksibilitas.



ABSTRACT

INFLUENCE EXERCISE FLEKSIBILITY  TO THE RESULT OF KICK
DOLLYO CHAGI ON ATHLETE TAEKWONDO MALE

DOJANG SABURAI BANDAR LAMPUNG
YEAR 2016/2017

by

DEHRRY KHARISMA

The problem in this research is still less than the maximum of athletes in a kick dollyo
chagi, kick technique dollyo chagi most often used as a kick dollyo chagi considered
kick fast, simple and effective way to carry out attacks, and has been observed kick
technique dollyo chagi used still weak , rigid and less efisein. Thus resulting in less
maximal ability dollyo kick chagi especially in athletes. The research method is using
an experimental method using population in this study is the Dojang Taekwondo
Athletes male Saburai Bandar Lampung numbered 20 people. Sampling technique
used is purposive sampling, it’s sampling technique by using specific criteria. Based
on these criteria that meet is numbered 10 people. The instrument used was an
artificial instrument is tested using sandsack who has been given a color which
represents the value of the kick. Collecting data using a test measurement and the data
analyzed by t-test. The results were obtained conclusion that there are significant
flexibility exercise to kick the dollyo chagi athletes male Saburai taekwondo dojang
Bandar Lampung. This is shown In the real level of 5%, n = 10, df = 8, obtained table
= 2.30. Based on calculations obtained t Amounting to 3.85. Criteria testing if thitung>
ttabel then Ha accepted and H0 . based on decision-making criteria inferred flexibility
exercises a significant influence on the results the kick dollyo chagi

Keyword: dollyo chagi kick, influence, flexibility exercises.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Taekwondo adalah olahraga bela diri modern yang berakar pada beladiri

tradisional Korea. Taekwondo mempunyai banyak kelebihan, tidak hanya

mengajarkan aspek fisik semata seperti keahlian dalam bertarung, melainkan

juga sangat menekankan pengajaran aspek disiplin mental dan etika. Dengan

demikian Taekwondo akan membentuk sikap mental dan etika yang kuat bagi

orang yang secara sungguh-sungguh mempelajari Taekwondo dengan benar.

Taekwondo mengandung aspek filosofi yang mendalam sehingga dengan

mempelajari Taekwondo, pikiran, jiwa, dan raga kita secara menyeluruh akan

ditumbuhkan dan dikembangkan.

Menurut Dewi Pratiwi (2008 : 18) Taekwondo terdiri dari 3 kata: tae berarti

kaki menghancurkan dengan teknik tendangan, kwon berarti tangan/

menghantam dan mempertahankan diri dengan teknik tangan, serta do yang

berarti seni/cara mendisiplinkan diri. Maka jika diartikan secara keseluruhan,

Taekwondo adalah cara mendisipinkan diri/seni beladiri yang menggunakan

teknik kaki dan tangan kosong.
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Tiga materi terpenting dalam berlatih Taekwondo, yaitu poomsae, kyukpa dan

kyorugi.

1. Poomsae atau rangkaian jurus adalah rangkaian teknik gerakan dasar

serangan dan pertahanan diri yang dilakukan melawan musuh yang

imajiner dengan mengikuti diagram tertentu. Setiap diagram rangkaian

gerakan poomse didasari oleh filosofi timur yang menggambarkan

semangat dan cara pandang bangsa Korea.

2. Kyukpa atau teknik pemecahan benda keras adalah latihan teknik dengan

memakai sasaran/obyek benda mati, untuk mengukur kemampuan dan

ketepatan tekniknya. Obyek sasaran yang biasanya dipakai antara lain

papan kayu, batu bata, genting, dan lain-lain. Teknik tersebut dilakukan

dengan tendangan, pukulan, sabetan, bahkan tusukan jari tangan.

3. Kyorugi atau pertarungan adalah latihan yang mengaplikasikan teknik

gerakan dasar atau poomse, dimana dua orang yang bertarung saling

mempraktekkan teknik serangan dan teknik pertahanan diri.

Mempelajari Taekwondo tidak hanya menyentuh aspek keterampilan teknik

bela dirinya saja, namun harus meliputi aspek fisik, mental, dan spiritualnya.

Untuk itu, seseorang yang berlatih atau mempelajari Taekwondo sudah

seharusnya menunjukkan kondisi fisik yang baik, mental yang kuat dan

semangat yang tinggi. Namun, hal itu harus mampu juga ditunjukkan dalam

sikap dan tindakan sehari-hari yang baik dan didasari jiwa yang luhur.

Dengan begitu barulah seseorang dapat dikatakan berhasil dalam berlatih

Taekwondo.
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Berdasarkan observasi yang didapat oleh penulis terhadap atlet taekwondo

putra dojang saburai Bandar lampung, pada saat dilakukannya uji coba dan

survey ke tempat latihan/ dojang dan ajang pertandingan yang mereka ikuti,

teknik tendangan dollyo chagi lah yang paling sering dipakai karena

tendangan dollyo chagi dianggap tendangan yang cepat, simpel dan efektif

untuk melakukan serangan, dan telah diobservasi teknik tendangan dollyo

chagi yang dipergunakan masih lemah, kaku dan kurang efisein. Sehingga

mengakibatkan kurang maksimalnya kemampuan tendangan dollyo chagi

khususnya pada atlet.

Pada even nasional tingkat pelajar (POPNAS) dan Kejuaraan Nasional

(KEJURNAS) khususnya cabor Tae Kwon Do, prestasi anak-anak dari

Provinsi Lampung, dari tahun ke tahun masih belum mampu meraih prestasi

juara dengan atlet-atlet dari daerah lain terutama atlet-atlet pelajar yang

berasal dari Provinsi-provinsi dari Jawa, hal ini dapat dilihat dari prestasi atlet

pada saat pelaksanaan POPNAS untuk tingkat pelajar maupun Kejuaraan

Nasional, hal itu dipicu karena kurangnya pengetahuan tentang  latihan yang

menunjang hasil tendangan taekwondo.

Sedangkan dalam even Kota/ Kabupaten yaitu Pekan Olahraga Kota

(PORKOT) yang dilaksanakan oleh Kota Bandar Lampung khususnya atlet-

atlet dojang saburai Bandar Lampung sangat potensial dalam meraih prestasi

saat pelaksanaan even se – kota Bandar Lampung yaitu PORKOT, di mana

untuk atlet-atlet dojang saburai Bandar Lampung yang bertanding dalam even

PORKOT tersebut mewakili kecamatannya masing-masing. Ketersediaan
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fasilitas, dan pembinaan yang memadai, serta pelaksanaan latihan yang

dilakukan tidak menjamin prestasi suatu cabang tertentu pada suatu daerah

atau tempat tertentu menjadi lebih baik. Masih banyak faktor pendukung lain

yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam

melakukan tendangan Dollyo Chagi.

Berdasarkan uraian diatas, serta mengingat keterbatasan waktu dan biaya

maka peneliti tertarik untuk mengangkat faktor latihan yang mempengaruhi

kemampuan tendangan dollyo chagi, bagi atlet-atlet taekwondo putra dojang

saburai Bandar Lampung secara signifikan, yaitu melalui latihan fleksibilitas.

Ketertarikan ini disadari dari sautu pandangan bahwa meningkatkan

kemampuan tendangan dollyo chagi tidak hanya melalui latihan konvensional

saja, tetapi juga dapat dilakukan dengan meningkatkan unsur-unsur yang

menunjang dalam gerakan tersebut dengan bentuk latihan yang berbeda. Oleh

karena itu peneliti memutuskan untuk member judul dalam penelitian ini

yaitu : ” Pengaruh latihan fleksibilitas terhadap hasil tendangan Dollyo Chagi

pada atlet Tae Kwon Do putra Dojang Saburai Bandar Lampung tahun 2016/

2017”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas dapat

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan atlet tentang apa yang diperlukan untuk

menunjang hasil tendangan dollyo chagi.
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2. Atlet yang hanya mengandalkan latihan di dijang saja dan tidak mau

mengulang materi latihannya di rumah.

3. Pelatih yang hanya mengetahui metode latihan konvensional/ monoton saja

tetapi menginginkan peningkatan hasil tendangan dollyo chagi pada atlet.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, mengingat

keterbatasan waktu, tenaga, dan kemampuan yang peneliti miliki, maka

penelitian ini hanya dibatasi pada permasalahan sebagai berikut : Pengaruh

latihan fleksibilitas terhadap hasil tendangan Dollyo Chagi pada atlet Tae

Kwon Do putra dojang saburai Bandar Lampung tahun 2016/ 2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahaan dalam penelitian ini adalah “Apakah ada

pengaruh latihan fleksibilitas terhadap hasil tendangan Dollyo Chagi pada

atlet Tae Kwon Do putra dojang saburai Bandar Lampung?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latihan fleksibilitas terhadap hasil

tendangan Dollyo Chagi pada atlet Tae Kwon Do putra dojang saburai Bandar

Lampung.
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F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Organisasi Tae Kwon do

Untuk memperluas wawasan berfikir ilmiah yang dapat dipergunakan

sebagai salah satu alasan untuk mengadakan penelitian-penelitian

berikutnya. Wawasan berfikir ilmiah ini mempunyai peranan yang sangat

penting untuk dimiliki, karena dengan demikian dapat ditemukan hal-hal

apa saja yang masih perlu diolah dan dikembangkan.

2. Bagi peneliti

Berikutnya yang sejenis untuk dapat melihat dan meneliti faktor-faktor

lain yang mempengaruhi peningkatan kemampuan tendangan.

3. Bagi Pelatih

Meberikan manfaat bagi para pembimbing/ pelatih taekwondo untuk

menambah pengalaman agar dapat memberikan sumbangan terhadap

peningkatan kemampuan tendangan taekwondo secara umum dan

terkhusus bagi atlet Taekwondo putra dojang saburai Bandar Lampung.

G. Penjelasan Istilah

1. Kata pengaruh yakni daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau

benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang.

(Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online).

2. “Fleksibilitas adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang

gerak sendi, kecuali oleh ruang gerak sendi, kelentukan juga ditentukan
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oleh elastisitas tidaknya otot-otot, tendon dan ligamen”. Harsono

(1988:163).

3. “Dollyo Chagi merupakan Tendangan depan memutar/ tendangan sabit,

Berat badan bertumpu pada pivot (titik tumpu putar) di ujung telapak kaki

yang digunakan untuk memutar, putar segera tubuh anda setelah menekuk

lutut dan, ketika kaki dijulurkan, telapak kaki yang digunakan untuk

menendang itu digerakan memutar secara horizontal sehingga bagian

depan telapak kaki (apchuck) itu dapat menendang sasaran atau bagian

punggung kaki bisa digunakan untuk menendang (baldeng).” Yoyok

Suryadi (2008: 105).
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Latihan

Secara sederhana latihan dapat dirumuskan, yaitu segala daya dan upaya

untuk meningkatkan secara menyeluruh kondisi fisik dengan proses yang

sistematis dan berulang - ulang dengan kian hari kian bertambah jumlah

beban latihan, waktu atau intensitasnya. Seseorang melakukan latihan

dikarenakan merupakan suatu bentuk upaya untuk mencapai suatu tujuan.

Latihan bukan hal yang baru, sudah sejak zaman dahulu latihan dilakukan

secara sistematis untuk menuju suatu tujuan tertentu.

Menurut Bompa dalam Hariono (2006: 1) latihan adalah upaya seseorang

dalam meningkatkan perbaikan organisme dan fungsinya untuk

mengoptimalkan prestasi dan penampilan olahraga. Tujuan dari latihan untuk

memperoleh berprestasi semaksimal mungkin, namun dalam proses pelaksaan

latihan tidak cukup mudah dan sederhana. Program latihan yang diberikan

pelatih amat penting dalam mendukung kualitas latihan yang sesuai dengan

cabang masing - masing. Bukan hanya latihan fisik saja yang harus dilatih

untuk mencapai prestasi yang maksimal teknik, taktik dan mental juga amat

penting untuk dilatih.
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Sukadiyanto (2005: 1) menyatakan bahwa latihan pada prinsipnya merupakan

suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu untuk meningkatkan

kualitas fisik kemampuan fungsional peralatan tubuh dan kualitas psikis anak

latih. Sedangkan Harsono (1988: 102) mengatakan bahwa latihan juga bisa

dikatakan sebagai sesuatu proses berlatih yang sistematis yang dilakukan

secara berulang -ulang yang kian hari jumlah beban latihannya kian

bertambah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa latihan adalah

suatu proses kegiatan olahraga yang dilakukan secara sadar, sistematis,

bertahap dan berulang-ulang, dengan waktu yang relatif lama, untuk

mencapai tujuan akhir dari suatu penampilan yaitu peningkatan prestasi yang

optimal. Agar latihan mencapai hasil prestasi yang optimal, maka program/

bentuk latihan disusun hendaknya mempertimbangkan kemampuan dasar

individu, dengan memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip atau azas-azas

pelatihan.

Sistematis berarti berencana, menurut jadwal dan menurut pola sistem

tertentu, metode dari yang mudah ke yang sukar, latihan yang teratur dari

yang sederhana ke yang kompleks. Berulang-ulang maksudnya adalah

gerakan-gerakan yang sukar dilakukan menjadi semakin mudah dan reflektif

pelaksanaannya. Beban makin bertambah maksudnya adalah setiap kali,

secara perodik setelah tiba saatnya maka beban ditambah demi meningkatkan

perubahan-perubahan dan tercapainya prestasi.
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B. Prinsip-Prinsip Latihan

Latihan olahraga merupakan suatu latihan dalam upaya untuk meningkatkan

fungsi sistem organ tubuh agar mampu memenuhi kebutuhan tubuh secara

optimal ketika berolahraga. Agar latihan olahraga mencapai hasil yang

maksimal, harus memiliki prinsip latihan. Adapun prinsip-prinsip latihan

yang secara umum diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Beban Lebih

Prinsip beban lebih atau prinsip over load, yaitu prinsip ketika seseorang

harus meningkatkan beban latihan setiap kali atlet sudah mampu untuk

mengatasi beban yang diangkatnya. Beban yang kian hari kian

meningkat, akan meningkatkan kemampuan dan kualitas fisik atlet

seperti yang diungkapkan Harsono (1988:103) bahwa: Agar prestasi atlet

dapat meningkat, atlet harus selalu berusaha dengan beban kerja yang

lebih berat, dari pada yang mampu yang di lakukan pada saat itu. Atau

dengan kata lain, dia harus berusaha senantiasa berlatih dengan beban

kerja yang ada di atas ambang rangsang kepekaannya (threshold of

sensitivity).

2. Perkembangan menyeluruh

Perkembangan menyeluruh adalah salah satu prinsip latihan yang harus

di terapkan, terutama untuk atlet pemula yang baru bergabung dengan

aktivitas cabang olahraga apapun. Seorang atlet dapat mudah menguasai

gerakan atau teknik dalam cabang olahraga yang diikutinya, dengan

memiliki pengalaman gerak yang banyak dalam latihan.



11

3. Prinsip Spesialisasi

Prinsip spesialisasi adalah prinsip yang merupakan kelanjutan dari

prinsip perkembangan menyeluruh. Ketika atlet sudah cukup banyak

mendapatkan pengalaman gerak dalam proses latihan, maka selanjutnya

atlet diarahkan untuk memasuki dunia olahraga, dengan keterlibatan

dalam cabang olahraga yang lebih khusus, yaitu cabang olahraga yang

diinginkannya. Spesialisasi menurut Harsono (1988:109) yaitu:

spesialisasi berarti mencurahkan seluruh kemampuan, baik fisik maupun

psikis pada satu cabang olahraga tertentu.

Spesialisasi akan membuat konsentrasi atlet menjadi lebih fokus hanya

pada cabang olahraga yang digelutinya saja. Respons terhadap latihan

akan berbeda-beda bagi setiap orang, manakala diberikan latihan yang

sama. Maka dengan demikian haruslah setiap atlet diberikan beban

latihan yang berbeda-beda.

4. Intensitas latihan

Intensitas latihan yang diberikan dengan lebih berat, akan meningkatkan

kemampuan psikologis menjadi lebih baik. Intensitas latihan yang cukup

berat bagi seorang atlet, dapat meningkatkan kualitas penampilan bagi

yang bersangkutan, baik dari segi fisik, maupun teknik. Latihan

berkualitas yang dimaksud adalah, latihan yang memberikan latihan-

latihan yang bermanfaat bagi atlet tersebut.

5. Variasi latihan

Variasi latihan akan membuat atlet bergairah untuk mengikuti latihan,

sehingga dapat meningkatkan motivasinya untuk meraih prestasi yang
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tinggi. Latihan yang bervariasi akan menuntut atlet untuk melakukan

latihan dengan sebaik mungkin. Atlet juga belajar untuk meningkatkan

kualitas latihannya, karena mereka diberikan pengalaman-pengalaman

baru pada proses latihan yang dilaksanakan.

6. Lamanya latihan

Lamanya latihan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan, jangan

sekali-kali memberikan jangka waktu latihan yang singkat, karena waktu

yang singkat belum tentu memberikan hasil yang maksimal. Lamanya

latihan harus diperhatikan, supaya atlet bisa menguasai suatu teknik

maupun mendapatkan kondisi fisik yang baik.

C. Sumber Energi

Konsep utama mengenai energi disimpulkan dalam hukum dasar fisika.

Yakni, energi tidak diciptakan maupun dirusak, tetapi ia dapat berubah

bentuk. Jadi, olahragawan tidak menciptakan energi, juga tidak merusak atau

membatasinya. Tetapi mereka secara terus menerus mengubah bentuk energi

kimia potensial ke energi mekanik kinetik. Perubahan bentuk energi adalah

dasar kegiatan otot. Energi yang berasal dari pemecahan makanan digunakan

untuk membentuk persenyawaan kimia adenosin triphospate (ATP) yang

ditimbun di dalam mitokondria otot, meskipun demikian jumlah yang

tertimbun dalam otot ini pun sangat terbatas, yaitu 4-6 mM/kg otot. ATP

tersebut hanya cukup untuk aktifitas cepat dan berat selama 3-8 detik, oleh

sebab itu untuk aktifitas yang lama segera diperlukan pembentukan ATP
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kembali (Fox, 1984:27). Menurut Fox (1988:15) Proses pembentukan

kembali energi dalam otot, dapat diperoleh melalui 2 cara yaitu:

1. Sistem Anaerobik (Anaerobic System)

Sistem ini mengubah glukosa atau glikogen yang ada di sitoplasma sel

otot menjadi energi dan asam laktat. Sistem asam laktat terjadi bila

mitokondria mengalami kekurangan oksigen sehingga Asam laktat yang

terbentuk dalam glikolisis anaerobik akan menurunkan pH dalam otot

maupun darah, sehingga akan menghambat kerja enzim atau reaksi kimia

dalam tubuh terutama dalam sel otot itu sendiri. Hambatan ini

menyebabkan kontraksi otot bertambah lemah dan akhirnya terjadi

kelelahan. (Soekarman, 1991:16).

Soekarman (1991:15) menyimpulkan ciri-ciri sistem asam laktat

(glikolisis anaerobik) sebagai berikut :

a) Menyebabkan terbentuknya asam laktat yang dapat mengakibatkan

kelelahan.

b) Tidak membutuhkan oksigen.

c) Hanya menggunakan karbohidrat.

d) Memberikan energi untuk resintesis beberapa molekul ATP saja.

2. Sistem Aerobik (Aerobic System)

Sistem energi secara aerobik merupakan proses pembentukan energi

yang membutuhkan kehadiran oksigen O2 agar prosesnya dapat berjalan

dengan sempurna untuk menghasilkan ATP. Sistem aerobik ini meliputi

oksidasi karbohidrat, lemak dan protein yang disimpan dalam sel. Proses
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oksidasi berlangsung di mitokondria. (McArdle, 1986: 75). Energi (ATP)

yang dihasilkan oleh proses oksidasi ini, jauh lebih banyak dibandingkan

dengan glikolisis anaerobik. Oksidasi protein hanya terjadi pada keadaan

sangat terdesak.

D. Latihan Fisik

Kondisi fisik atlet memegang peranan yang sangat penting dalam

meningkatkan prestasi sang atlet itu sendiri. Oleh karenanya, seorang atlet

membutuhkan persiapan fisik yang terencana secara baik dan sistematik.

Menurut Paulus Pesurnay dari Zimmermann, dalam buku Pratiwi (2008:229),

kemampuan fisik tersebut atas 4 (empat) komponen penting:

1. Latihan kelentukan (Flexibily)

2. Latihan kecepatan gerak dalam taekwondo (Speed)

3. Latihan kekuatan dalam taekwondo (Strengh)

4. Latihan daya tahan (Endurance)

Kalau faktor-faktor tersebut tidak atau kurang tercapai setelah suatu masa

latihan kondisi fisik tertentu, maka hal ini berarti bahwa perencanaan dan

sistematik latihan kurang sempurna. Karena sukses dalam olahraga sering

menuntut keterampilan yang sempurna dalam situasi stress fisik yang tinggi,

maka semakin jelas bahwa kondisi fisik memegang peranan yang sangat

penting dalam meningkatkan prestasi atlet.

Jadi, sebelum diterjunkan ke dalam gelanggang pertandingan, seorang atlet

harus sudah berada dalam suatu kondisi fisik dan tingkatan fitness yang baik

untuk menghadapi intensitas kerja dan segala macam stress yang bakal
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dihadapinya dalam pertandingan.Tanpa persiapan kondisi fisik yang seksama

dan serius atlet harus dilarang untuk mengikuti suatu pertanding.

Saat-saat yang paling berbahaya dalam latihan biasanya adalah tiga atau

empat minggu pertama dari musim latihan, oleh karena pada saat itu atlet

biasanya belum memiliki kekuatan, kelentukan, daya tahan dan keterampilan

yang cukup, yang berarti bahwa kondisi fisiknya masih jauh di bawah kondisi

yang dipelukan untuk suatu latihan yang berat atau pertandingan. Faktor yang

lain adalah, bahwa dia belum cukup lincah dalam melakukan gerakan-

gerakan sehingga kekuatan bergerak sering dapat menyebabkan timbulnya

cedera-cedera otot dan sendi.

Dalam melakukan latihan kondisi fisik serta perkembangan fitness yang

optimal, banyak tekanan harus diberikan pada perkembangan tubuh secara

keseluruan secara teratur harus ditambah dalam intensitasnya. Dalam pre-

season, yaitu musim latihan jauh sebelum pertandingan, berbagai komponen

kondisi fisik harus dilatih agar pada atlet memasuki musim-musim latihan

berikutnya, yaitu early dan mid season, dia sudah mencapai kondisi fisik yang

baik. Proses conditioning dalam olahraga adalah suatu proses yang harus

dilakukan dengan hati-hati, dengan sabar, dan dengan penuh kewaspadaan

terhadap atlet. Melalui latihan-latihan yang berulang-ulang dilakukan, yang

sedikit demi sedikit ditambah dalam intensitas dan kompleksitasnya, atlet

lama-kelamaan akan berubah menjadi orang yang lebih pegas, lebih lincah,

lebih kuat, lebih terampil, dan dengan sendirinya lebih efektif.
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Proses conditioning harus dapat membangkikan reaksi-reaksi yang positif

dalam organisme tubuh kita, yaitu dalam kemajuan dalam organisasi

neurophysiologis kita, dan kemajuan dalam menyelesaikan perubahan-

perubahan (adaptive alterations) dalam jaringan-jaringan tubuh kita. Ahli-

ahli olahraga berpendapat bahwa atlet yang mengikuti program latihan

kondisi fisik pre-season yang intensif selama 6 -10 minggu akan memiliki

kekuatan, daya tahan, dan stamina yang lebih baik selama musim-musim

latihan berikutnya, dibandingkan dengan atlet-atlet yang memulai program

kondisi hanya satu-dua minggu sebelum permulaan musim latihan.

Setelah atlet mencapai tingkatan kondisi fisik yang baik untuk menghadapi

musim-musim berikutnya, latihan-latihan kondisi tersebut harus tetap

dilanjutkan selama musim dekat pertandingan, meskipun tidak se-intensif

seperti sebelumnya, agar tingkatan konsisi fisik dapat tetap dipertahankan

selama musim-musim latihan tersebut.

Gambar 1. Peningkatan Prestasi Hasil Latihan Adaptasi (Pratiwi,
2008:229)

Kecepatan

Kekuatan Daya Tahan

Kelentukan
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Menurut Mackenzie (2005:16) adapun unsur-unsur Kebugaran Jasmani itu

meliputi:

1. Kekuatan adalah sejauh mana otot dapat mengerahkan kekuatan oleh

kontraktor terhadap perlawanan (memegang/ menahan suatu benda/

orang).

2. Daya Ledak (Power) adalah kemampuan untuk mengerahkan kontraksi

ototmaksimal langsung dalam ledakan- ledakan gerakan.

3. Kelincahan (Agillity) adalah kemampuan untuk melakukan serangkaian

gerakan eksplosif dalam keluasan suksesi cepat dalam menentang arah.

4. Keseimbangan (Balance) adalah kemampuan untuk mengontrol posisi

tubuh baik stasioner atau saat bergerak.

5. Kelentukan (Fleksibility) adalah kemampuan untuk mencapai berbagai

diperpanjang gerak tanpa yang terhalang oleh jaringan yang berlebihan,

yaitu lemak/ otot.

6. Kardiovaskular Ketahanan adalah kemampuan jantung untuk

memberikan darah ke otot dan kemampuan mereka menggunakannya

bekerja.

7. Kecepatan (Speed) adalahkemampuan seseorang untuk mengerjakan

gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang

sesingkat-singkatnya.

8. Kekuatan ketahanan adalah kemampuan otot untuk melakukan

maksimum contracture waktu ke waktu

9. Kordinasi adalah kemampuan untuk mengintegrasikan komponen yang

tercantum di atas.
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E. Fleksibilitas

Istilah fleksibilitas dalam bidang keolahragaan yang merupakan penyaluran

istilah dari bahas inggris yaitu “flexibilty”, menurut beberapa referensi

keolahragaan Indonesia fleksibiliti diartikan dengan kelentukan. Oleh karena

itu terdapat kesamaan pengertian istilah antara fleksibiltas dengan kelentukan,

sehingga dalam kajian prilaku motorik dapat dipergunakan istilah fleksibilitas

untuk menyatakan kelentukan.

Pada dasarnya pada cabang olahraga membutuhkan unsur kelentukan

(fleksibilitas), karena kelentukan menunjukkan kualitas yang memungkinkan

suatu sekmen bergerak semaksimal menurut kemungkinan gerak. Kualitas itu

kemungkinan otot atas kelompok otot untuk memanjang dan memendek serta

memanfaatkan sendi– sendi secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, maka

setiap cabang olahraga mempunyai persamaan mengenai pentingnya unsur

fleksibilatas dalam penampilan yang optimal.

Mackenzie (2005: 17) “Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk mencapai

berbagai diperpanjang gerak tanpa yang terhalang oleh jaringan yang

berlebihan, yaitu lemak dan otot”. Pratiwi (2008:230) “Kelentukan sendi dan

kelentukan otot sangat tergantung pada elastisitas otot, tendon, dan ligamen. Elastitas

otot dapat ditingkatkan melalui latihan-latihan peregangan”. Harsono (1988:163)

“Kelentukan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang

gerak sendi, kecuali oleh ruang gerak sendi, kelentukan juga ditentukan oleh

elastisitas tidaknya otot –otot, tendon dan ligamen”.
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas , dapat disimpulkan bahwah

fleksibilitas merupakan kemampuan sekelompok otot dan sendi untuk

melakukan gerakan secara luwes serta elastisitasnya otot tendon, ligamen dan

struktur kerangka tulang. Selain itu kelentukan juga dipengaruhi oleh usia,

jenis kelamin, volume penampang otot dan aspek psikologis dalam bekerja

(berolahraga).

Hasil-hasil penelitian menunjukan bahwa perbaikan dalam fleksibilitas akan

dapat :

1. mencegah cedera terjadinya cidera-cidera pada otot dan sendi.

2. Membantu dalam mengembangkan kemampuan kekuatan, kecepatan,

daya tahan, kelincahan dan koordinasi.

3. Membantu memperkembang prestasi

4. Menghemat pengeluaran tenaga (efisien) pada waktu melakukan

gerakan-gerakan

5. Membantu memperbaiki sikap tubuh

Kelentukan berbicara tentang kemampuan fungsi persendian/ pergelangan

seperti sendi bahu, lutut, kaki, pinggul, pergelangan tangan dan lain-lain.

Kemampuan kelentukan ditandai oleh keluasan gerakan yang dapat dilakukan

pada persendian/ pergelangan. Untuk mengetahui tingkat kelentukan togok

(tubuh) dapat diukur menggunakan sits and reach test. Sedangkan untuk

mengukur kelentukan sendi pinggul dapat menggunakan split test, dan lain

sebagainya.
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Menurut Michael (1996:15) dalam taekwondo kyorugi khususnya tendangan

dollyo chagi, flkesibilitas sangat diperlukan untuk mendukung gerakan

tendangan, saat melakukan tendangan kearah sasaran atas. Dengan demikian,

fleksibilitas merupakan salah satu komponen biomotor penting yang harus

dilatihkan dan ditingkatkan, terutama untuk atlet yang masih muda usianya.

Perkembangan kelentukan seseorang dipengaruhi oleh usia. Perkembangan

fleksibilitas pada setiap tingkatan usia berbeda-beda. Pada umumnya anak

kecil memiliki otot yang lebih lentur/ fleksibel. Keadaan tersebut terus akan

meningkat pada usia belasan tahun (usia sekolah). Pada saat memasuki usia

remaja fleksibilitas mereka cenderung mencapai puncak perkembangannya.

Dengan demikian jelas bahwa kelentukan memegang peranan yang sangat

besar dalam mempelajari keterampilan gerakan dan dalam mengoptimalkan

kemampuan fisik yang lain. Untuk mengembangkan kecepatan dalam

olahraga taekwondo atlet harus cepat harus memiliki amplitudo gerakan

tungkai yang besar untuk bisa menghasilkan tendangan yang kuat dan cepat.

Dengan kata lain, tanpa kelentukan kecepatan tendangan  tidak berkembang

secara optimal. Atlet taekwondo saat melakukan tendangan dengan kuat dan

terarah tanpa didukung oleh kemampuan kelentukan persendian tubuh, bahu,

kaki dan tangan, karena kelentukan diperlukan untuk mengoptimalkan

penggunaan power tungkai, bahu, otot perut dan putaran pinggang untuk

melakukan tendangan.
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Besarnya pengaruh kelentukan terhadap penguasaan ketrampilan-

keterampilan gerakan juga terlihat pada cabang olahraga tae kwon do, senam,

sepak bola, basket, lompat tinggi, lompat galah, golf, bulu tangkis dan lain

sebagainya. Pendek kata hampir seluruh cabang olahraga yang memerlukan

koordinasi yang tinggi dan rumit memerlukan kelentukan atau fleksibilitas

persendian tubuh sesuai dengan tingkat kebutuhan olahraganya, karena tiap

cabang olahraga membutuhkan tingkat kelentukan yang berbeda. Selain dari

fungsi kelentukan yang dijelaskan di atas, kelentukan juga dapat berfungsi

untuk keindahan dan kelacaran gerakan.

F. Metode Latihan Fleksibilitas

1. Peregangan Dinamis

Disebut juga perenggangan balistik. Perenggangan dinamis biasanya

dilakukan dengan menggerak gerakan tubuh atau anggota anggota tubuh

secara ritmis (berirama) dengan gerakan gerakan memutar atau memantul

mantulkan anggota anggota tubuh sehingga otot otot terasa teregangkan ,

untuk secara bertahap meningkatkan secara progresif ruang gerak sendi

sendi.

Latihan peregangan dinamis dilakukan dengan cara menggerakkan

anggota tubuh secara ritmis dengan gerakan-gerakan memutar atau

memantul-mantulkan anggota tubuh sehingga otot-otot tubuh terasa

teregangkan.
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Gambar 2. Peregangan Dinamis: Gambar 3. Peregangan Dinamis:
Sendi Leher Sendi leher

Gambar 4. Peregangan Dinamis: Gambar 5. Peregangan Dinamis:
Sendi Lengan Sendi Bahu dan Pinggul

Gambar 6. Peregangan Dinamis: Gambar 7. Peregangan Dinamis:
Pinggul Sendi leher, Pinggul, Paha

Belakang, Otot Dada, Perut
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Gambar 8. Peregangan Dinamis: Gambar 9. Peregangan Dinamis:
Pinggul Sendi leher, Pinggul, Paha

Belakang,

2. Peregangan Statis

Tingkat kelentukan seseorang merupakan komponen komponen yang

dapat diukur dari kemampuaanya dalam melakukan gerakan tubuh baik

secara keseluruhan maupun bagian bagian anatomy dalam melakukan

variasi gerakan. Kelentukan statis dapat dilatih dengan latihan

perenggangan yang sering dilakukan sebelum dan sesudah melakukan

aktifitas olahraga. Perenggangan statis bukanlah warming up.

Perenggangan statis biasanya banyak dilakukan pada pagi hari karena

sistem anatomy tubuh manusia sangat exhausting to nervous system

menjelang latihan atau pertandingan, Waktu perenggangan 10-15 menit.

Peregangan statis dapat dilakukan dengan cara mengambil sikap

sedemikian rupa sehingga meregangkan suatu kelompok otot tertentu.
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Gambar 10. Peregangan Statis: Gambar 11. Peregangan Statis:
Sendi lengan, bahu, Sendi Pinggul, Tulang
dan Pinggul Belakang

Gambar 12. Peregangan Statis:                       Gambar 13. Peregangan Statis:
Sendi Pinggul, Bahu, Sendi leher Pinggul,

Lutut, Otot lengan,
pergelangan kaki,

Perut Paha depan

Gambar 14. Peregangan Statis: Gambar 15. Peregangan Statis:
Paha belakang Paha depan &

belakang, Pinggul
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Gambar 16. Peregangan Statis: Gambar 17. Peregangan Statis:
Sendi leher , Pinggul Sendi Leher, Pinggul, Lutut
Lutut , pergelangan kaki Otot lengan, Pergelangan
Otot dada, Paha depan, Perut Tangan, Perut, otot dada.

3. Peregangan Bantuan Teman

Pelaku melakukan kontraksi terhadap suatu tahanan yang diberikan oleh

temannya pada sekelompok otot selama enam detik. KELENTUKAN

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) PNF adalah teknik

penguatan yang digunakan dalam suatu latihan yang berdasarkan anatomi

dan neurofisiologi. Latihan PNF digunakan untuk meningkatkan

kekuatan, kelentukan dan ROM (Range Of Motion). Pada dasarnya

latihan PNF adalah reflek meregang yang distimulasikan dari golgi

tendon dan kumpulan serat otot. Stimulasi ini menyebabkan pengiriman

rangsangan/impuls ke otak, sehingga mengakibatkan kontraksi dan

relaksasi ke otot. Ketika suatu bagian tubuh mengalami cidera,

menyebabkan golgi tendon dan kumpulan serat otot, sehingga

mengakibatkan kelemahan pada otot. Latihan PNF membantu

mengenalkan kembali (re-edukasi) unit-unit penggerak tubuh yang

terkena cidera terhadap rangsangan/stimulasi.
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Pelaksanaannya yaitu melakukan penguluran dengan bantuan orang lain,

atlet yang sedang melakukan peregangan statis. Selanjutnya temannya

mendorong secara perlahan-lahan dan atlet yang sedang melakukan

peregangan menahannya sampai terjadi kontraksi isometrik, beberapa

detik kemudian atlet yang sedang melakukan peregangan, melakukan

rileksasi dan temannya terus mendorong hingga titik optimum.

Gambar 18. Peregangan Bantuan teman    Gambar 19. Peregangan Bantuan teman
/ PNF (kontraksi-releksasi). /PNF (kontraksi-releksasi).

Gambar 20. Peregangan Bantuan teman    Gambar 21. Peregangan Bantuan teman
/ PNF (kontraksi-releksasi). /PNF (kontraksi-releksasi).
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Gambar 22. Peregangan Bantuan teman    Gambar 23. Peregangan Bantuan teman
/ PNF (kontraksi-releksasi). /PNF (kontraksi-releksasi).

G. Petunjuk Latihan Fleksibilitas

1. Semua bentuk latihan sebaiknya diulangi 10-15 kali

2. Sebaiknya didahului dengan pemanasan otot

3. Lakukan pergantian bentuk pelaksanaan sepertin meregang, mengayun

dan melingkar

4. Berikan latihan secara bervariasi untuk tujuan motivasi, misalnya latihan

dengan dan tanpa alat, latihan berpasangan dan dengan tugas-tugas

gerakan seperti mengintruksikan rolling kedepan dan ke belakang

5. Istirahat antara setiap seri latihan sebaiknya di isi dengan latihan-latihan

pelemasan dan rileksasi.

H. Hakikat Tae Kwon Do

Pratiwi (2008 : 18) Taekwondo terdiri dari 3 kata: tae berarti kaki

menghancurkan dengan teknik tendangan, kwon berarti tangan/menghantam

dan mempertahankan diri dengan teknik tangan, serta do yang berarti

seni/cara mendisiplinkan diri. Maka jika diartikan secara keseluruhan,
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Taekwondo adalah cara mendisipinkan diri/seni beladiri yang menggunakan

teknik kaki dan tangan kosong.

Taekwondo adalah olahraga bela diri modern yang berakar pada , bela diri

tradisional korea. Taekwondo mempunyai banyak kelebihan, tidak hanya

mengajarkan aspek fisik semata, seperti keahlian dalam bertarung, melainkan

juga sangat menekankan pengajaran aspek disiplin mental. Dengan demikian,

tae kwon do mengandung aspek akan membentuk sikap mental yang kuat dan

etika, yang baik bagi orang yang secara sungguh-sungguh mempelajarinya

dengan benar. Taekwondo mengandung aspek filosofi, yang mendalam

sehingga dengan mempelajari tae kwon do pikiran, jiwa, dan raga kita secara

menyeluruh akan ditumbuhkan dan dikembangkan.

Mempelajari taekwondo tidak dapat hanya menyentuh aspek keterampilan

bela dirinya saja, namun herus meliputi aspek fisik, mental, dan spiritualnya.

Untuk itu, seseorang yang berlatih atau mempelajari tae kwon do sudah

seharusnya menunjukkan kondisi fisik yang baik, mental yang kuat, dan

semangat yang tinggi. Namun hal itu harus ditunjukkan dalam sikap dan

tindakan sehari-hari yang baik dan didasari jiwa luhur. Dengan begitu barulah

seseorang dapat dikatakan berhasil dalam berlatih tae kwon do. Taekwondo

dapat dipelajari oleh siapa saja tanpa tergantung jenis kelamin, umur, dan

status sosial. Sekarang ini taekwondo telah tersebar dan dipraktekkan oleh

lebih dari 40 juta orang diseluruh penjuru dunia. Kepopuleran taekwondo

mencapai puncaknya saat taekwondo dipertandingkan sebagai cabang

olahraga resmi di olimpiade Sidney tahun 2000.
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Di Indonesia diperkirakan lebih dari 200.000 anggota aktif mempraktekkan

olahraga bela diri ini, di berbagai dojang (sebutan untuk tempat berlatih) yang

tersebar luas di seluruh propinsi di Indonesia, dan terutama diminati oleh

kaum muda. Tae kwon do telah dipertandingkan sebagai cabang olahraga

resmi dalan PON. Tae kwon do sendiri telah mencatat prestasi yang cukup

membanggakan, di area multi-sport event seperti SEA GAMES, ASIAN

GAMES, bahkan OLYMPIC GAMES 1992 di Barcelona, selain pada

kejuaraan tingkat internasional di lingkungan tae kwon do sendiri.

Taekwondo in harus mengetahui peraturan resmi dari WTF (World

Taekwondo Federation) dalam mendapatkan poin yang sah. Sesuai dengan

WTF (World Taekwondo Federation) Competition Rules & Interpretation

(2015: 26) poin yang sah sebagai berikut:

1. Area sasaran yang mendapat poin (Legal Scoring Areas)

a. Badan: area yang diwarnai biru dan merah pada body protector.

b. Kepala: seluruh bagian atas tulang selangka termasuk telinga dan

kepala belakang.

2. Kategori poin :

a. Satu (1) poin untuk serangan sah ke area badan.

b. Tiga (3) poin untuk serangan tendangan berputar yang sah ke area

badan.

c. Tiga (3) poin untuk serangan tendangan yang sah ke area kepala.



30

d. Empat (4) poin untuk serangan berputar yang sah ke area kepala

(tendangan berputar yang  jika dilancarkan dengan satu kesatuan tanpa

jeda sesaat).

I. Tendangan Tae Kwon Do

1. Ap Chagi : Ini adalah tendangan yang sangat linear. Praktisi mengangkat

lutut ke pinggang, menarik kembali jari-jari kaki dan dengan cepat

meluas kaki di target. Hal ini juga dikenal sebagai tendangan jepret.

Tendangan depan adalah salah satu tendangan pertama dipelajari di tae

kwon do, jika menguasainya dapat menjadi salah satu yang paling kuat.

Teknik ini lebih dimaksudkan untuk digunakan untuk mendorong

penyerang pergi, tapi bisa melukai.

2. Yeop Chagi : Sebuah tendangan yang sangat kuat, pertama praktisi

sekaligus meningkatkan lutut dan memutar tubuh 90 derajat, sementara

melakukan hal itu mereka memperpanjang kaki mereka. Dalam gaya

WTF taekwondo, teknik ini harus menyerang dengan tepi luar kaki,

meskipun menggunakan tumit dapat memberikan lebih banyak kekuatan

jika digunakan dalam perdebatan.

3. Dwi Chagi : Berikut praktisi ternyata tubuh jauh dari sasaran dan

mendorong kaki belakang lurus ke arah sasaran, memukul dengan tumit

sambil menonton di atas bahu. Gerak balik membantu untuk memberikan

tendangan ini banyak kekuasaan. Tanpa perawatan yang tepat, Anda

dapat "berputar keluar" dan kehilangan keseimbangan Anda dari

menggunakan serangan ini.
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4. Mondollyo Chagi : Eksponen langkah maju kemudian berputar ke arah

kaki belakang mereka sementara mengangkat lutut mereka dan melompat

untuk melakukan berputar dalam tendangan sabit di udara. versi alternatif

melibatkan putaran awal atau tendangan sabit, sedangkan pivot punggung

kaki. memutar tubuh dalam gerakan 360, kaki belakang muncul sebagai

lutut dan ayunan di memberikan momentum untuk kaki Anda menyerang

untuk melakukan tendangan bangsal lokomotif atau tendangan sabit

dalam.

5. Dollyo Chagi : Tendangan depan memutar/ tendangan sabit, Berat badan

bertumpu pada pivot (titik tumpu putar) di ujung telapak kaki yang

digunakan untuk memutar, putar segera tubuh anda setelah menekuk

lutut dan, ketika kaki dijulurkan, telapak kaki yang digunakan untuk

menendang itu digerakan memutar secara horizontal sehingga bagian

depan telapak kaki (apchuck) itu dapat menendang sasaran atau bagian

punggung kaki bisa digunakan untuk menendang (baldeng). Teknik yang

terakhir memerlukan banyak fleksibilitas di bagian tumit.

Gambar 24. Teknik Tendangan Dollyo Chagi, Sumber : Yoyok S (2008)
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J. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Giri Kurnia Widyasari (2008) dengan

judul “Identifikasi Teknik Tendangan Yang Dominan Dalam

Pertandingan taekwondo Kejuaraan Mahasiswa Nasional Piala Presiden

XI Tahun 2007”.

2. Penelitian yang dilakukan oleh  Azizah (2012) dengan  judul “Upaya

Meningkatan Teknik Tendangan Dollyo Chagi Melalui Metode Circuit

Training Pada Atlet Taekwondo Club PTC Binjai”.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rhisa Kumalawati dengan judul

“pengaruh latihan fisik dengan pendekatan teknik tendangan dollyo chagi

terhadap kelincahan”.

K. Kerangka Pikir

Taekwondo adalah olahraga bela diri modern yang berakar pada , bela diri

tradisional korea. Taekwondo mempunyai banyak kelebihan, tidak hanya

mengajarkan aspek fisik semata, seperti keahlian dalam bertarung, melainkan

juga sangat menekankan pengajaran aspek disiplin mental. Dengan demikian,

taekwondo mengandung aspek akan membentuk sikap mental yang kuat dan

etika, yang baik bagi orang yang secara sungguh-sungguh mempelajarinya

dengan benar. Taekwondo mengandung aspek filosofi, yang mendalam

sehingga dengan mempelajari taekwondo pikiran, jiwa, dan raga kita secara

menyeluruh akan ditumbuhkan dan dikembangkan.
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Taekwondo yang terdiri dari 3 kata yaitu tae yang berarti kaki atau

menghacurkan dengan teknik tendangan, kwon yang berarti tangan atau

menghantam dan mempertahankan diri dengan teknik tangan, serta do yang

berarti seni atau cara mendisiplinkan diri. Maka jika diartikan secara

sederhana tae kwon do berarti seni atau cara mendisiplinkan diri atau seni

bela diri yang menggunakan teknik kaki dan tangan kosong.

Mempelajari taekwondo tidak dapat hanya menyentuh aspek keterampilan

bela dirinya saja, namun herus meliputi aspek fisik, mental, dan spiritualnya.

Untuk itu, seseorang yang berlatih atau mempelajari tae kwon do sudah

seharusnya menunjukkan kondisi fisik yang baik, mental yang kuat, dan

semangat yang tinggi. Namun hal itu harus ditunjukkan dalam sikap dan

tindakan sehari-hari yang baik dan didasari jiwa luhur. Dengan begitu barulah

seseorang dapat dikatakan berhasil dalam berlatih tae kwon do. Setiap cabang

olahraga pasti memiliki teknik dasar sebagai penunjang menuju pencapaian

keterampilan yang sempurna. Demikian halnya juga tae kwon do memiliki

teknik dasar yang khas. Adapun teknik dasar dalam tae kwon do di

kelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu : sikap dasar, gerak dasar,

teknik dasar serangan, dan teknik balasan.

Latihan peregangan dianjurkan melakukan peregangan agar otot pada bagian

selangkangan kaki tidak kaku, duduk seperti bersila, telapak kaki saling

bertemu dan ditarik sedekat mungkin ke selangkangan, diayun-ayunkan lutut

sampai menyentuh lantai. Target: lutut menyentuh lantai tanpa diayun, masih

posisi yang sama, tahan nafas, bungkukkan badan sampai kepala menyentuh



34

ujung kaki atau lantai. Target: dalam posisi membungkuk, lutut masih

menyentuh lantai (tidak terangkat).

Duduk dengan kaki rapat dan lurus, bungkukkan badan dengan

mempertahankan posisi kaki yang lurus, ujung kaki ditarik dengan tangan,

ayun pelan-pelan sampai minimal 20 kali per-set. Target: Tanpa diayun badan

bisa ditekuk sampai dada menyentuh lutut, sehingga dapat dilakukan (dalam

posisi berdiri). Untuk tambahan lakukan latihan kayang. Target: kayang dari

posisi berdiri dan push-up dalam posisi kayang minimal 20 kali. Fleksibititas/

kelentukan merupakan hal yang penting pada setiap jenis olahraga prestasi.

Pada Tae kwon do fleksibilitas diperlukan dalam semua gerak dan teknik

dengan komponen biomotor kecepatan, keseimbangan, dan kelincahan. Tae

kwon do khususnya kyourugi, kelentukan merupakan salah satu faktor

penilaian yang sangat berguna sekali dalam melakukan tendangan, karena

semakin baik kelentukan seorang atlet tae kwon do semakin baik juga

tendangan atlet tersebut.

Untuk meningkatkan tendangan yang memiliki nilai dan dapat menghasilkan

poin, maka perlu adanya suatu metode latihan yang tepat untuk meningkatkan

tendangan yang efektif. Latihan fleksibilitas merupakan salah satu metode

latihan yang mampu meningkatkan kemampuan tendangan dollyo chagi . Jika

latihan ini dilakukan secara terus menerus (continiue) maka kemampuan

tendangan atlet akan meningkat, kualitas tendangan dan penampilan atlet

pada saat pertandingan akan semakin baik.
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L. Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2014: 64) “Hipotesis adalah jawaban

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”. Berdasarkan

teori dan krangka pikir yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan

hipotesis penelitian sbagai berikut:

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan latihan fleksibilitas terhadap

hasil tendangan Dollyo Chagi pada atlet Tae Kwon Do putra

dojang saburai Bandar Lampung.

Ha : Ada Pengaruh yang signifikan latihan fleksibilitas terhadap hasil

tendangan Dollyo Chagi pada atlet Tae Kwon Do putra dojang

saburai Bandar Lampung.
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III. METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Sugiyono (2014: 72) “menyatakan metode penelitian diartikan sebagai cara

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan

metode penelitian pendidikan diartikan sebagai sebagai cara ilmiah untuk

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan,

dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah

dalam bidang olahraga”.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode

eksperimen, dimana metode eksperimen menurut Sugiyono (2014: 72)

“metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan

(treatment) tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.

Metode eksperimen merupakan bagian dari metode kuantitatif”.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh
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peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono,

2014 : 80).

populasi dalam penelitian ini adalah Atlet Taekwondo Putra Dojang

Saburai Bandar Lampung yang masih aktif mengikuti Training Center

(TC) Taekwondo Dojang Saburai Bandar Lampung adalah berjumlah 20

Orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. (Sugiyono, 2014 : 81). Teknik sampling yang

digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel

dengan menggunakan kriteria tertentu. Adapun pertimbangan sampel

tersebut adalah: (1) Aktif mengikuti Training Center (TC) Taekwondo

dojang saburai Bandar Lampung, (2) Atlet taekwondo dengan tingkatan

umur 14 tahun keatas, (3) sanggup mengikuti program latihan selama 16

kali pertemuan, (4) menyandang sabuk kuning-hitam, (5) bisa melakukan

tendangan Dollyo chagi dengan benar. Berdasarkan kriteria tersebut yang

memenuhi adalah berjumlah 10 orang. Sugiyono (2014: 85) menyatakan

purposive sampling adalah teknik penetuan sampel dengan pertimbangan

tertentu.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di GOR Saburai Bandar Lampung
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2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 3 Februari 2017 s/d 10 Maret 2017,

dengan pertemuan seminggu 3 kali dan alokasi waktu 1 kali pertemuan

yaitu 2 x 45 menit.

D. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014: 38) : “variable penelitian adalah suatu atribut atau

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya.”. Ada dua variabel yang terlibat dalam penelitian ini, yakni

variabel bebas dan variabel terikat. Kedua variabel tersebut akan di

identifikasiakn ke dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Variabel bebas (Independent Variable)

Variabel bebas (X) yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas

dalam penelitian ini adalah “fleksibilitas”.

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel Terikat (Y) yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi oleh

variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah “hasil

tendangan dollyo chagi”.

E. Rancangan Penelitian

Rancangan yang digunakan adalah eksperimen subjek tunggal (Arikunto,

2013: 395) yaitu dilakukan dengan memberikan perlakuan terhadap subjek.
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Sebelum diberikan perlakuan subjek diberikan suatu pengukuran tendangan

(O1), dan setelah diberi perlakuan diukur kembali keadaan tendangannya

(O2). Hasil kedua pengukuran tersebut dibandingkan untuk menguji apakah

perlakuan yang diberikan dapat menyempurnakan tendangan dollyo chagi.

Gambar 25 : Rancangan Penelitian

Keterangan :

O1 : Tes Awal Tendangan dollyo chagi

+ : Perlakuan menggunakan latihan fleksibilitas

O2 : Tes Akhir Tendangan dollyo chagi

F. Definisi Operasional Variabel

1. Fleksibilitas

Fleksibilitas atau kelentukan merupakan kemampuan pergelangan/

persendian untuk dapat melakukan gerakan ke semua arah dengan

gerakan yang besar dan luas sesuai dengan fungsi persendian yang

digerakkan. Istilah lain dari kelentukan yang sering ditemukan adalah

keluwesan, kelenturan dan fleksibilitas.

2. Tendangan dollyo chagi

Tendangan depan memutar/ tendangan sabit, Berat badan bertumpu pada

pivot (titik tumpu putar) di ujung telapak kaki yang digunakan untuk

memutar, putar segera tubuh anda setelah menekuk lutut dan, ketika kaki

O1 + O2
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dijulurkan, telapak kaki yang digunakan untuk menendang itu digerakan

memutar secara horizontal sehingga bagian depan telapak kaki (apchuck)

itu dapat menendang sasaran atau bagian punggung kaki bisa digunakan

untuk menendang (baldeng).

G. Teknik Pengambilan Data

Prosedur penelitian tentang Latihan Fleksibilitas terhadap  tendangan dollyo

chagi ini dilakukan dalam 16 kali pertemuan dengan alokasi waktu setiap

pertemuan 2x45 menit. Dari 16 kali pertemuan tersebut pada pertemuan

pertama didahului pre test atau test awal, 14 pertemuan berikutnya diberikan

program latihan fleksibilitas dan pada akhir pertemuan diadakan post test.

1. Test Awal (Pre Test)

Tes awal atau pre-test yaitu tes yang pertama kali dilakukan oleh peneliti

dengan  tujuan untuk menyamakan beban latihan dari masing - masing

subyek, sehingga dapat diketahui perbedaan hasil yang dicapai setelah

diberikan treatment atau perlakuan dalam 16 kali pertemuan.Tes awal

dilaksanakan pada bulan Februari 2017. Hal ini dilakukan untuk

menyamakan bagian kaki yang digunakan menendang saat tes awal (pre

test) dan tes akhir (post test).

2. Pemberian Perlakuan

Pemberian perlakuan (treatment) pada eksperimen ini dilaksanakan 16 kali

pertemuan, dikarenakan itu dianggap sudah cukup memberikan perubahan,
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sehingga peneliti mencoba mengambil tes akhir setelah latihan yang

dilaksanakan selama 16 kali pertemuan sesuai dengan batas waktu

minimal latihan menurut (Bompa, 1994). Latihan ini dimulai pukul 15.00

WIB sampai selesai, latihan dilakukan 3 kali dalam seminggu yaitu pada

hari senin, rabu dan jumat. Kegiatan latihan fleksibilitas terhadap tendangan

dollyo chagi ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu :

a) Pemanasan (Warming Up)

Latihan pemanasan (Warming Up) diberikan kepada atlet selama 15

menit, latihan ini sangat penting karena latihan ini dilakukan untuk

menaikkan suhu tubuh dan menghindari resiko terjadinya cidera otot

dan sendi-sendi pada atlet. Sebelum pemanasan siswa dipimpin

berdoa, kemudian diberikan pengantar mengenai latihan fleksibilitas

yang akan dilaksanakan. Bentuk latihan pemanasan meliputi

stretching, senam penguluran, perenggangan, dan penguatan.Alokasi

waktu yang digunakan untuk pemanasan ini kurang lebih 10 menit.

b) Kegiatan inti

inti dari latihan disini adalah latihan fleksibilitas, pelaksanaannya:

kelompok eksperimen diberikan beberapa macam latihan

fleksibilitas dan secara langsung. Alokasi waktu yang digunakan

untuk kegiatan ini kurang lebih 90 menit.
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c) Penenangan (colling down)

Tujuan dari penenangan adalah pelemasan atau mengembalikan

tubuh kekondisi sebelum latihan, sehingga ketegangan-ketegangan

otot akan berkurang secara berangsur-angsur kekeadaan semula agar

tidak keluhan sakit setelah latihan, alokasi waktu yang digunakan

untuk kegiatan ini kurang lebih 10 menit.

3. Test Akhir (Post Test)

Tes akhir yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan yang

dilakukan pada tes awal dengan tujuan untuk mengetahui hasil yang

dicapai oleh tiap-tiap peserta tes dari masing-masing kelompok setelah

melaksanakan latihan. Tes akhir dilaksanakan pada bulan Maret 2017.

Hasil tes akhir dicatat untuk mengetahui pengaruh dari kedua bentuk

latihan tersebut dan mana yang lebih baik hasilnya.

H. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur

fenomena alam maupun sosial yang diamati. (Sugiyono 2014 : 102).

Penelitian ini menggunakan satu instrument penelitian yaitu: mengukur

kemampuan tendangan dollyo chagi sebelum dan sesudah melaksanakan

latihan fleksibilitas Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

instrument bertingkat.
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Langkah-langkah penyusunan instrument penelitian yang dilakukan pada atlet

tae kwon do putra dojang saburai Bandar Lampung, sebagai berikut :

Alat dan perlengkapan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Samsak/ Target.

b. Cone atau pembatas.

c. Pencatat hasil / formulir.

d. Lapangan tes.

e. Pluit

Gambar 26 : Instrumen Tes

Keterangan :

= Sasaran Tendangan

= Nilai Tendangan (Area atas kepala sampai dagu)

= Nilai Tendangan (Area dagu sampai ulu hati)

= Nilai Tendangan (Area ulu hati sampai pinggul)

3

2

1

-

-

-

-

3

2

1
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Pelaksanaan tes :

Atlet berdiri menghadap sasaran (Samsak/ target sasaran), siap untuk

melakukan tendangan dollyo chagi, setelah bunyi pluit salah seorang atlet

melakukan teknik tendangan dollyo chagi secara berturut-turut, setiap

tendangan kaki atlet harus kembali ke posisi semula, setiap atlet diberikan

kesempatan 3 kali pelaksanaan tendangan. Penilaianya adalah nilai 1

mengenai sasaran samsak paling bawah, nilai 2 mengenai sasaran samsak

tengah, dan nilai 3 mengenai sasaran paling atas. Data yang terkumpul

tersebut perlu dianalisis secara statistik deskriptif maupun infrensial untuk

keperluan pengujian hipotesis penelitian.

1. Validitas Intrumen

Menurut Arikunto (2013:167) validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukan tingkat-tingkat kevaliditasan atau kesahihan suatu

instrument. Validitas tes dalah suatu alat ukur yang dikatakan valid

apabila dapat mengukur atau apa yang seharusnya diukur. Validitas

instrumen dihitung dengan menggunakan rumus korelasi product moment

dari person dengan angka kasar (Arikunto, 2013 : 167)

Rumus korelasi product moment adalah :( 1y) = (∑ ) − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
Keterangan

= koefesien korelasi ∑ = jumlah skor variabel

=  jumlah sampel ∑ = jumlah skor variabel
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= skor variabel ∑ = jumlah kuadrat skor variabel

y  = skor variabel y ∑ = jumlah kuadrat skor variabel

Metode yang dilakukan mencari validitas instrumen dengan cara tes

praktek. Berdasarkan uji instrumen yang dilakukan sebanyak satu kali tes

pada siswa extrakulikuler taekwondo SMP XAVERIUS Pahoman Bandar

Lampung. Adapun hasil tes validitas tes yang berjumlah 8 Atlet dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi hasil analisis validitas

Item Keterangan
Test Tendangan 1 0.875 0.706 Valid
Test Tendangan 2 0.866 0.706 Valid
Test Tendangan 3 0.733 0.706 Valid

Lampiran 1

2. Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas adalah suatu tes yang dikatakan reliabel apabila tes itu

berulang-ulang memberikan hasil yang sama. Pada penelitian ini alat ukur

menggunakan metode teknik ulang. Menurut Arikunto (2002 : 171), untuk

mengetahui besarnya derajad keterangan dalam suatu alat pengukur dapat

dilakukan dengan melakukan dua kali pengukuran pengukuran pertama

dan ulangnya. Instrumen ini kemudian diuji cobakan  kepada sekelompok

responden dan dicatat hasilnya, metode belah dua menggunakan sebuah

test dan dicobakan satu kali (single-test-single trial method). Untuk

instrument yang dapat diberikan sekor dan sekornya bukan 1 dan 0, uji
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coba dapat dilakukan dengan teknik “sekali tembak” yaitu diberikan satu

kali saja kemudian hasilnya dianalisis dengan rumus Alpha.

Rumus tersebuat adalah sebagai berikut:

= kk − 1 1 − ( ∑σ )σ
Keterangan:

= Reliabilitas instrumen

= Banyaknya tendangan∑σ = Jumlah varians tendanganσ = Varians total tendangan

Untuk menginterpretasikan hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini

mengunakan ukuran yang konservatif adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Interpretasi Hasil Reliabilitas

Koefisien r Reliabilitas
0,80 - 1,00 Sangat Kuat
0,60 - 0,79 Kuat
0,40 - 0,59 Sedang
0,20 - 0,39 Rendah
0,00 - 0,19 Sangat Rendah

(Sugiyono, 2014: 257).

Metode yang digunakan untuk mencari reliabelitas instrumen dengan cara

tes pratek. Berdasarkan hasil tes reliabelitas instrumen yang dilakukan

pada siswa extrakulikuler taekwondo SMP XAVERIUS Pahoman Bandar

Lampung.
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Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Pada Kemampuan Tendnagan Dollyo
Chagi

Variabel Reliabilitas Kategoti

Tes Tendangan 1,2,3 0.756 Kuat

Lampiran 2

Berdasarkan pada tabel 3, interpretasi hasil reliabilitas diatas, diperoleh

r hitung= 0,756 sedangkan r tabel= 0,706, hal ini berarti rhitung lebih

besar dari r tabel (0,756 > 0,706), dengan demikian uji coba instrument tes

tendangan dollyo chagi dinyatakan reliabel. Hasil ii kemudian

dibandingkan dengan kriteria tingkat reliabilitas, karena nilai r hitung=

0,756 yang diperoleh berada diantara nilai 0,60 – 0,79, maka dinyatakan

bahwa tingkat reliabilitas dari instrument tes tergolong kuat.

I. Analisis Data

1. Uji Analisis Pengaruh

Analisis dilakukan untuk menguji pengaruh yang telah dilakukan, yaitu

untuk mengetahui variabel X berpengaruh terhadap variabel Y yang

artinya pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi sampel (dapat

digeneralisasikan) yaitu menggunakan rumus Uji t pengaruh.

n
Sb

B
t hitung 

Keterangan :B = Rata-rata selisih antara post test dan pretest
= simpangan baku selisih antara post test dan pretest√ = jumlah kelompok yang melakukan tendangan
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Dengan kriteria pengujian, bila t hitung < t tabel, maka Ha ditolak, tetapi

sebaliknya bila t hitung > t tabel atau  t hitung = t tabel maka Ha

diterima. Untuk mengetahui variabel X berpengaruh terhadap variabel Y

yang artinya pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk sampel.

Tabel 4. Hasil Uji T

No Kelas
Nilai

Signifikan
Keterangan Keputusan

1 Eksperimen 3,85 3,85 > 2.30 Signifikan
Lampiran 5

Pada taraf nyata 5%, n= 10, df = 8, didapat ttabel =2,30 . Berdasarkan hasil

perhitungan diperoleh thitung Sebesar 3,85. Kriteria pengujian jika thitung >

ttabel maka Ha diterima dan H0 ditolak .Berdasarkan kriteria pengambilan

keputusan disimpulkan bahwa data sampel terima Ha atau dangan kata

lain latihan fleksibilitas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

hasil tendangan dollyo chagi
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh latihan fleksibilitas terhadap

hasil tendangan dollyo chagi pada atlet taekwondo putra dojang saburai

Bandar Lampung Pada taraf nyata 5%, n= 10, df/ n-2 = 8, didapat ttabel =2,30.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh thitung Sebesar 3,85. Kriteria

pengujian jika thitung > ttabel maka Ha diterima dan H0 ditolak. Berdasarkan

kriteria pengambilan keputusan disimpulkan bahwa data sampel terima Ha

atau dangan kata lain latihan fleksibilitas memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap hasil tendangan dollyo chagi dan dapat disimpulkan

bahwa :

“Ada pengaruh latihan fleksibilitas terhadap hasil tendangan dollyo chagi

pada atlet taekwondo putra dojang saburai Bandar Lampung.”

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat

diajukan saran-saran untuk meningkatkan hasil tendangan khususnya

tendangan dollyo chagi pada atlet taekwondo putra dojang Saburai Bandar

lampung, yaitu sebagai berikut.
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1. Bagi Organisasi Tae Kwon do

Untuk memperluas wawasan berfikir ilmiah yang dapat dipergunakan

sebagai salah satu alasan untuk mengadakan penelitian-penelitian

berikutnya. Wawasan berfikir ilmiah ini mempunyai peranan yang sangat

penting untuk dimiliki, karena dengan demikian dapat ditemukan hal-hal

apa saja yang masih perlu diolah dan dikembangkan.

2. Bagi peneliti

Berikutnya yang sejenis untuk dapat melihat dan meneliti faktor-faktor

lain yang mempengaruhi peningkatan kemampuan tendangan.

3. Bagi Pelatih

Meberikan manfaat bagi para pembimbing/ pelatih taekwondo untuk

menambah pengalaman agar dapat memberikan sumbangan terhadap

peningkatan kemampuan tendangan taekwondo secara umum dan

terkhusus bagi atlet Taekwondo putra dojang saburai Bandar Lampung.
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