
  

 

 

 

 

HUBUNGAN POWER TUNGKAI DAN FLEKSIBILITAS TERHADAP 

KEMAMPUAN TENDANGAN DOLLYO CHAGI PADA SISWA 

PUTRA EKSTRAKURIKULER TAEKWONDO SD DARMA 

 BANGSA BANDAR LAMPUNG  

TAHUN 2017 
 

 

 

(skripsi) 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

 

AYU ATIK SAPUTRI SARI DEWI 

1313051018 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 



i 
 

 

HUBUNGAN POWER TUNGKAI DAN FLEKSIBILITAS 

TERHADAP KEMAMPUAN TENDANGAN DOLLYO CHAGI 

PADA SISWA PUTRA EKSTRAKURIKULER TAEKWONDO 

SD DARMA BANGSA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017  

 

Oleh: 

Ayu Atik Saputri Sari Dewi 

NPM 1313051018 

 

ABSTRAK 

Gerakan Siswa Ekstrakurikuler di SD Darma Bangsa Belum memaksimalkan 

Komponen pendukung dalam melakukan tendangan dollyo chagi Seperti 

mengurangi kecepatan tendangan,tendangan siswa lemah dan saat menendang 

tidak membungkuk sehingga hasilnya tidak tepat sasaran dan sempurna. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan power tungkai dan fleksibilitas 

terhadap kemampuan tendangan dollyo chagi pada siswa putra ekstrakurikuler tae 

kwon do SD Darma Bangsa Bandar lampung. Metode penelitian digunakan adalah 

metode Deskriptif korelasional. Sampel berjumlah 50 siswa putra. Pengambilan 

sampel mengunakan total sampling. data dikumpulkan dengan teknik tes dan 

pengukuran serta teknis analisis data menggunakan korelasi product moment. 

Hasil penelitian menunjukan power tungkai memiliki Koefisien korelasi 0,712 

dan memberikan koefisien determinasi 50,6% terhadap hasil tendangan dollyo 

chagi. Fleksibilitas memiliki Koefisien korelasi 0,689 dan memberikan koefisen 

determinasi sebesar 47,5% terhadap hasil tendangan dollyo chagi. Sedangkan 

power tungkai dan fleksibilitas memiliki koefisien korelasi 0,457 dan memberikan 

koefisien desterminasi 20,9% terhadap tendangan dollyo chagi. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa variable yang memiliki hubungan terbesar 

terhadap hasil tendangan dollyo chagi adalah power tungkai 50,6% Sebagai 

implikasikan untuk memperoleh hasil tendangan dollyo chagi . Untuk 

memperhatikan semua unsur fisik terutama power tungkai . 

Kata Kunci :Dollyo Chagi, Fleksibilitas, Power tungkai  

 

 



 

 

 

 

The Correlation Between Leg Power And Flexibility To Dollyo Chagi 

Kick At Taekwondo Extcracurricular Male Students Of Darma 

Bangsa Elementary school In 2017 

By: 
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NPM 1313051018 

 

ABSTRACT 

Movement extracurricular students in Darma Bangsa Primary Schools is not maximize 

the supporting component in doing a dollyo chagi as reduce the speed of a , a students 

weak and when kick not bent so that it result not appropriate and perfect. The purpose 

of this research is to find relations power limbs and flexibility in the ability of a dollyo 

chagi to their students the son of extracurricular tae kwon do Darma Bangsa Primary 

School Lampung. Research methodology used is the method descriptive correlational. 

Sample total 50 students The sample collection use total of sampling. Data were 

collected to technique test and measurement of data analysis and technical employing 

correlation product moment. The results of the study showed power a limb having a 

correlation coefficient 0,712 and give the coefficients determination 50,6 % of the 

results of a dollyo chagi . Flexibility having a correlation coefficient 0,689 and give 

koefisen determination of 47,5 % of the results of a dollyo chagi. While power limbs 

and flexibility having a correlation coefficient 0,457 and give the coefficients 

desterminasi 20.9 % of a dollyo chagi . The research can be concluded that variable 

with links largest of the results of a dollyo chagi is power a limb 50,6 % As apply to get 

the result a dollyo chagi. To heed every element of the physical especially power a limb. 

Keywords : Dollyo Chagi , Flexibility , Power Limbs 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan pada siswa putra 

Ekstrakurikuler di SD Darma Bangsa, ternyata gerakan yang dilakukan oleh 

siswa belum memaksimalkan komponen pendukung dalam melakukan 

tendangan, seperti mengurangi kecepatan ketika melakukan tendangan, 

tendangan siswa lemah, sikap kaki yang tidak mampu mempertahankan posisi 

tubuh, dan saat menendang tidak membungkuk sehingga hasilnya tidak tepat 

sasaran dan sempurna. Hal - hal tersebut secara langsung atau tidak langsung 

akan mempengaruhi hasil tendangan siswa. 

 

Pendidikan sangat penting bagi manusia, kemajuan dan peradaban manusia 

dari zaman dahulu hingga sekarang mengalami kemajuan yang pesat karena 

manusia sebagai makluk pemikir dan selalu dinamis dan selalu ingin berubah 

mengikuti perkembangan jaman. Naluri manusia yang selalu ingin tahu dan 

kemauan untuk mengetahui segala sesuatu yang ada dalam kehidupan 

manusia itu sendiri. Salah satu cara yang digunakan manusia untuk dapat 

mengembangkan pemikiran dan pengetahuan manusia adalah dengan ilmu, 

melalui pendidikan. Menurut sifatnya pendidikan dapat digolongkan menjadi 
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dua bagian, yaitu pendidikan formal (sekolah, lembaga pendidikan lain) dan 

pendidikan non formal (lingkungan, keluarga dan lain lain).  

 

Pendidikan dirasakan sangat penting bagi kehidupan manusia, baik 

pendidikan secara formal (sekolah maupun non formal, keduanya saling 

mendukung dan berjalan seiring dalam kehidupan. Semakin maju tingkat 

pendidikan yang ada dalam suatu daerah akan turut mendukung kemajuan 

daerah itu sendiri. Pendidikan formal banyak memberikan ilmu yang beragam 

antara lain: ilmu sosial, ilmu pengetahuan, ilmu pasti, serta ajaran tentang 

norma-norma dalam masyarakat, demikian juga dalam mengembangkan 

kepribadian siswa.  

 

Pendidikan jasmani dalam perkembangan pendidikan di indonesia sering 

dilupakan atau dianggap kurang penting, dibandingkan dengan mata pelajaran 

yang lain seperti; Bahasa Inggris, Matematika atau mata pelajaran yang lain 

yang dianggap lebih penting. Karena pendidikan jasmani mendapatkan 

perhatian yang kurang dalam sistem pendidikan hanya 2 jam dalam 1 minggu, 

waktu yang kurang bagi kebugaran siswa. Hal ini menjadikan siswa pada 

umumnya menjadi kurang sehat secara kebugaran, padahal dalam proses 

perkembangan siswa harus seimbang antara faktor kognitif (pengetahuan), 

afektif (sosial), dan  psikomotor (gerak). Ketiga hal itu harus berimbang 

dalam perkembangan anak. Salah satu bentuk pengembangan pendidikan 

dalam sekolah adalah dengan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler.  
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Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah di 

luar jam pelajaran, untuk mengembangkan potensi siswa. Kegiatan 

ekstrakulikuler bertujuan untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran 

yang diminati oleh sekelompok siswa, misalnya olahraga, kesenian, serta 

berbagai macam ketrampilan dan kepramukaan yang diselenggarakan oleh 

sekolah di luar jam belajar mengajar.  

 

Pembinaan dan pengembangan cabang olahraga, salah satunya, dapat 

dilakukan di sekolah melalui ekstrakurikuler. Pendidikan jasmani di sini, 

merupakan  jalur  pembinaan  olahraga  dalam  satu  sistem  terpadu  terutama 

dalam memperkuat landasan pembinaan prestasi olahraga agar regenerasi 

atlet yang berprestasi terus tercipta. ( M. Yudha 1998:8). 

 

 Kegiatan ekstrakurikuler diberikan untuk mengembangkan bakat, minat, dan 

keterampilan siswa sehingga akan timbul kemandirian, kepercayaan diri, 

kreativitas, dan kebugaran siswa. Salah satu sekolah dasar yang telah 

menerapkan ekstrakurikuler adalah di SD DARMA BANGSA, yang 

mempunyai beberapa macam ekstrakurikuler termasuk beladiri Tae Kwon 

Do. 

 

Tae Kwon Do adalah olahraga beladiri yang berakar pada beladiri tradisional 

Korea. Menurut Suryadi (2002: xv), “Tae Kwon Do berasal dari tiga kata, 

yaitu: ”Tae” berarti kaki atau menghancurkan dengan teknik tendangan, 

“Kwon” berarti tangan atau menghantam dan mempertahankan diri dengan 

teknik tangan, “Do” yang berarti seni atau cara mendisiplinkan diri”. Jika 

diartikan Secara sederhana Tae Kwon Do berarti seni beladiri yang 
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menggunakan teknik kaki dan tangan kosong. Tae Kwon Do  dapat  dipelajari  

siapa  saja  tanpa  tergantung  jenis kelamin, umur, dan status sosial. Sekarang 

ini, Tae Kwon Do telah tersebar dan banyak dipraktikkan di seluruh penjuru 

dunia pada tahun 2002. Kepopuleran Tae  Kwon  Do  mencapai  puncaknya  

saat Tae Kwon Do dipertandingkan sebagai cabang olahraga resmi di 

Olympiade Sidney 2000 (Suryadi, 2002: xvi). 

 

Filosofi Sabuk pada Tae Kwon Do 

a. Putih melambangkan kesucian, awal/dasar dari semua warna, permulaan. 

(mempelajari jurus dasar (taeguk) 1) 

b. Kuning melambangkan bumi, disinilah mulai ditanamkan dasar-dasar 

Tae Kwon Do dengan kuat.? (mempelajari jurus dasar (taeguk) 2 dan 

3).Sebelum naik sabuk hijau biasanya naik ke sabuk kuning strip hijau 

terlebih dulu. 

c. Hijau melambangkan hijaunya pepohonan, pada saat inilah dasar Tae 

Kwon Do mulai ditumbuh kembangkan. (mempelajari taeguk 4 dan 5). 

Sebelum naik ke sabuk biru biasanya naik ke sabuk hijau strip biru 

terlebih dulu. 

d. Biru melambangkan birunya langit yang menyelimuti bumi dan seisinya, 

memberi arti bahwa kita harus mulai mengetahui apa yang telah kita 

pelajari.(mempelajari taeguk 6 dan 7). Sebelum naik sabuk merah 

biasanya naik ke sabuk biru strip merah terlebih dulu. 

e. Merah melambangkan matahari artinya bahwa kita mulai menjadi 

pedoman bagi orang lain dan mengingatkan harus dapat mengontrol 

setiap sikap dan tindakan kita. (mempelajari taeguk 8, 9, dan 10). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Putih
http://id.wikipedia.org/wiki/Kuning
http://id.wikipedia.org/wiki/Hijau
http://id.wikipedia.org/wiki/Biru
http://id.wikipedia.org/wiki/Merah
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Sebelum naik sabuk hitam, biasanya naik ke sabuk merah strip dua dan 

merah strip satu dahulu. 

f.  melambangkan akhir, kedalaman, kematangan dalam berlatih dan 

penguasaan diri kita dari takut dan kegelapan. Hitam memiliki tahapan 

dari Dan 1 hingga Dan 10. 

 

Tae kwon do meliputi tiga materi terpenting dalam berlatih yaitu jurus 

(Taegeuk), teknik pemecahan benda keras (Kyupka) dan pertarungan 

(Kyorugi). Penguasaan teknik dasar dengan benar sangat dibutuhkan agar 

dapat menjadi seorang atlet handal, yang dapat mencapai prestasi di setiap 

pertandingan yang dipertandingkan dalam setiap event yang diikuti.Teknik 

dasar tae kwon do terdiri atas teknik kuda-kuda (Seogi), teknik serangan 

(Kyongkyok kisul), teknik tangkisan (Makki), teknik ketepatan sasaran bagian 

tubuh lawan (Keup so) dan juga bagian tubuh yang digunakan untuk 

menyerang dan bertahan (Suryadi, 2002: 9). 

 

 Salah satu nomor yang di pertandingkan pada cabang tae kwon do adalah 

nomor kyorug, Kyorugi adalah pertarungan satu lawan satu di arena dengan 

menggunakan teknik yang diperbolehan,dalam peraturan-peraturan tae kwon 

do menyebutkan bahwa teknik yang di anggap sah apabila teknik tendangan 

yang digunakan mengenai sasaran yang di perbolehkan dan dilakukan 

menggunakan bagian di bawah tulang mata kaki (punggung telapak kaki atau 

dengan istilah Korea”bal deung”,tumit bagian dasar”dwichuk”, tumit bagian 

belakang”2dwikumchi”,telapak kaki sebelah dalam ke seluruh”balbadak”). 
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dari pertandingkan kyorugi dalam cabang tae kwon do, berbagai teknik yang 

digunakan baik dari kuda-kuda pukulan dan tendangan.  

Salah satu tendangan yang sering digunakan dan lebih efektif serta wajib 

dikuasai oleh tae kwon do-in yang merupakan tendangan dasar adalah 

tendangan dollyo. Tendangan dollyo umumnya jenis tendangan ini mulai 

diajarkan kepada tae kwon do-in setelah ia mencapai tingkat sabuk kuning. 

Kekuatan tendangan ini selain dari lecutan lutut juga sangat didukung oleh 

putaran pinggang yang sebenarnya merupakan penyaluran tenaga dari masa 

badan.Tendangan ini pada dasarnya menggunakan pula bantalan telapak kaki 

(apchuk) atau baldeung (punggung kaki). Dari bagian-bagian kaki yang 

digunakan untuk tendangan dollyo, ada beberapa unsur fisik yang dibutuhkan 

untuk mendukung hasil tendangan dan menghasilkan frekuensi yang tinggi 

dalam waktu yang ditentukan, unsur fisik yang mendukung dalam tendangan 

dollyo yaitu power tungkai, dan fleksibilitas. 

 

Unsur fisik penyumbang dalam tendangan dollyo yaitu power, pada 

tendangan dollyo ini power yang digunakan adalah power tungkai, power 

tungkai dibutuhakan untuk menghasilkan tendangan yang kuat dan tepat 

sasaran. Berikutnya yang memberikan sumbangan terhadap tendangan Dollyo 

adalah kelentukan (flexibility) kemungkinan gerak maksimal yang dapat 

dilakukan oleh suatu sendi, seseorang dikatakan lentur apabila ia mampu 

membungkuk dengan maksimal, mampu duduk dengan kaki terbuka, mampu 

melentik dangan sempurna, kelentukan sangat dibutuhkan seorang tae kwon 

do-in pada saat melakukan tendangan dollyo terutama dalam frekuensi yang 

ditentukan.  
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Dalam melakukan tendangan dollyo chagi, power tungkai dan flexibility 

mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan tendangan 

yang akan memberikan tenaga yang penting karena dengan kekuatan yang 

besar akan memungkinkan seseorang memiliki tendangan yang tepat sasaran 

sehingga dapat menghasilkan prestasi maksimal.  

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka, peneliti merasa 

tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang “Hubungan Power Tungkai 

Dan Fleksibilitas Terhadap Kemampuan Tendangan Dollyo Chagi Pada 

Siswa Putra Ekstrakurikuler Tae kwon do SD Darma Bangsa Bandar 

Lampung Tahun 2017”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Minimnya kemampuan siswa serta kuaang akuratnya siswa dalam 

melakukan tendangan dollyo 

2. Masih minim tendanagan yang dilakukan siswa 

3. Kondisi fisik atlet seperti power tungkai dan fleksibilitas belum 

memungkinkan dalam melakukan tendangan dollyo 

4. Pada saat melakukan awalan sebagian siswa mengurangi kecepatan  

tendangan 

5. Saat menendang tidak membungkuk sehingga hasilnya tidak tepat 

sasaran dan tidak sempurna. 
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C. Batasan Masalah 

 

Dari banyaknya masalah yang muncul, maka perlu diadakan pembatasan 

masalah, agar penelitian ini lebih mendalam pengkajiannya. Adapun 

pembatasan masalahnya yaitu: 

1. Hubungan Power Tungkai Terhadap Kemampuan Tendangan Dollyo 

Chagi Pada Siswa Putra Ekstrakurikuler Tae kwon do SD Darma Bangsa 

Bandar Lampung Tahun 2017 ? 

2. Hubungan Fleksibilitas Terhadap Kemampuan Tendangan Dollyo Chagi 

Pada Siswa Putra Ekstrakurikuler Tae kwon do SD Darma Bangsa Bandar 

Lampung Tahun 2017 ? 

3. Hubungan Power Tungkai Dan Fleksibilitas Terhadap Kemampuan 

Tendangan Dollyo Chagi Pada Siswa Putra Ekstrakurikuler Tae kwon do 

SD Darma Bangsa Bandar Lampung Tahun 2017 ? 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang 

dikemukakan, maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar hubungan power tungkai terhadap kemampuan tendangan 

dollyo chagi pada siswa putra ekstrakurikuler tae kwon do SD Darma 

Bangsa Bandar Lampung tahun 2017 

2. Seberapa besar hubungan fleksibilitas terhadap kemampuan tendangan 

dollyo chagi pada siswa putra ekstrakurikuler tae kwon do SD Darma 

Bangsa Bandar Lampung tahun 2017 
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3. Seberapa besar hubungan antara power tungkai dan fleksibilitas terhadap 

kemampuan tendangan dollyo chagi pada siswa putra ekstrakurikuler tae 

kwon do SD Darma Bangsa Bandar Lampung tahun 2017 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar  hubungan hubungan power tungkai 

terhadap kemampuan tendangan dollyo chagi pada siswa putra 

ekstrakurikuler tae kwon do SD Darma Bangsa Bandar Lampung tahun 

2017 

2. Untuk mengetahui seberapa besar fleksibilitas terhadap kemampuan 

tendangan dollyo chagi pada siswa putra ekstrakurikuler tae kwon do SD 

Darma Bangsa Bandar Lampung tahun 2017 

3. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara power tungkai dan 

fleksibilitas terhadap kemampuan tendangan dollyo chagi pada siswa putra 

ekstrakurikuler tae kwon do SD Darma Bangsa Bandar Lampung tahun 

2017 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi tentang Hubungan Antara 

Power Tungkai Dan Fleksibilitas Terhadap Kemampuan Tendangan Dollyo 

Chagi Pada Siswa Putra Ekstrakurikuler Tae kwon do SD Darma Bangsa 
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Bandar Lampung Tahun 2017. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi: 

1. Bagi Penulis 

Peneliti dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan tendangan dollyo chsgi siswa dan juga memberikan 

pengalaman berharga untuk pembelajaran Pendidikan Jasmani di masa 

yang akan datang. 

 

2. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi Beladiri pada 

cabang tae kwon do khususnya agar lebih mengetahui berbagai hubungan 

power tungkai dan daya fleksibilitas yang bermanfaat untuk menunjang 

penampilan pada saat melakukan tendangan dolly chagi. 

 

3. Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya pengkajian 

dalam pengembangan ilmu keolahragaan, khususnya untuk lompat jauh 

dalam tes hasil keterampilan jompat jauh. Selain itu juga memberikan 

sumbangan pemikiran untuk kemajuan program studi pendidikan jasmani 

kesehatan dan rekreasi. 

 

4. Untuk Pelatih atau Guru 

Dapat digunakan sebagai salah satu pedoman untuk mengetahui dan 

menyusun program latihan sehingga waktu latihan akan lebih efektif 

 dan efisien sehingga pencapaian prestasi akan lebih baik.



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Hakekat Olahraga Taekwondo 

 

Menurut Kosasih (1985:3) olahraga adalah bentuk kegiatan jasmani yang 

terdapat di dalam permainan, perlombaan dan kegiatan jasmani yang intensif 

dalam rangka memperoleh rekreasi, kemenangan dan prestasi optimal. Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa olahraga adalah bagian integral dari pendidikan yang 

dapat memberikan sumbangan yang berharga sekali bagi pertumbuhan dan 

perkembangan manusia seutuhnya dan yang berlangsung seumur hidup. 

 

Pengertian Beladiri 

Olahraga beladiri merupakan cabang olahraga yang melibatkan fisik. 

Olahraga beladiri dan cabang olahraga lainnya yang termasuk dalam bentuk 

olahraga yang memerlukan sentuhan fisik langsung dan keberanian (Saleh: 

1983: 1). Sementara itu, menurut Hairan (2014) pengertian beladiri adalah 

sebagai berikut. 

 

Ada dua pengertian beladiri, yakni secara sempit dan secara luas. Beladiri 

dalam arti sempit adalah seni bertarung yang secara mendasar  dibentuk  oleh  

Dharma  Taishi  (TatmoCawsu),  Pendeta Budha Generasi ke-28. Pada tahun 

550 Masehi, ia bepergian ke Cina dari India untuk mengajarkan agama 
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Budha. Di samping itu, ia juga mengajarkan Indo Kempo (Seni Bertarung Ala 

India).  

 

Hal ini memang penting diajarkan karena pendeta Budha saat itu sering 

bepergian dari Cina ke India atau sebaliknya untuk belajar agama Budha. 

Jalur Sutra saat itu tidak pernah sepi dari perampok. Pengertiannya di sini 

lebih luas daripada dalam arti sempit. Mencakup metode apapun yang 

digunakan manusia untuk membela dirinya. Tidak masalah bersenjata atau 

tidak. Gulat, Tinju, permainan pedang, menembak, dan seni beladiri yang 

terurai di atas termasuk bagian di dalam pengertian ini”. 

 

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa beladiri merupakan satu 

kesenian yang timbul dari diri manusia sebagai satu cara seseorang untuk 

mempertahankan ataupun membeladiri. 

 

Sementara itu, Arief (2007:6) menjelaskan secara detail mengenai jenis dan 

aliran beladiri di beberapa negara sesuai dengan kutipan berikut. 

 

“Sebenarnya ada jenis dan aliran beladiri di seluruh dunia. Selain aliran 

tradisional, ada juga beladiri yang diciptakan pada zaman modern. Seni 

beladiri tidak hanya terdapat di Asia saja, namun juga di Eropa dan juga di 

Amerika. Berikut beberapa diantaranya: 

1. Asia 

a. Jujutsu 

b. Judo 

c. Sumo 
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d. Aikido 

e. Ninjutsu 

f. Karate 

g. Wushu 

h. Pencak silat 

i. Tarung Derajat 

j. Thai Boxing 

k. Kali 

l. Kalaripayyat 

m. Tae Kwon Do 

2. Amerika 

a. BrazillianJiu-Jitsu 

b. Capoera 

3. Eropa 

a. Sambo 

b. Savate 

c. Greco Roman 

d. Pankration”. 

 

Menurut pendapat Arief (2007:7) “adapun dalam beladiri olahraga, ada 

aturan-aturan yang umum untuk setiap pertandingan. Aturan-aturan tersebut 

misalnya: 

1. Memakai seragam standar pada pertandingan 

2. Dilarang menyerang daerah-daerah rawan misalnya mata, 

3. tenggorokan  alat  vital,  bagian  belakang  kepala,  persendian,  dan 
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lain-lain. 

4. Dilarang melawan lawan yang jatuh, cidera atau menyerah. 

5. Ada batasan waktu dan kelas pertandingan (biasanya berdasarkan 

6. berat badan, umur dan jenis kelamin)”. 

 

1. Pengertian Olahraga Tae Kwon Do  

a. Pengertian Tae Kwon Do 

Tae Kwon Do adalah olahraga beladiri yang berakar pada beladiri 

tradisional Korea. Menurut Suryadi (2002: xv), “Tae Kwon Do 

berasal dari  tiga  kata,  yaitu: ”Tae” berarti kaki atau menghancurkan 

dengan teknik tendangan, “Kwon” berarti tangan atau menghantam   

dan mempertahankan diri dengan teknik tangan, “Do” yang berarti 

seni atau cara mendisiplinkan diri”. Jika diartikan Secara sederhana 

Tae Kwon Do berarti seni beladiri yang menggunakan teknik kaki 

dan tangan kosong. 

 

Kata Tae Kwon Do berarti “Seni menendang dan meninju” atau 

dengan kata lain disebut juga “sebuah seni pertarungan tanpa senjata” 

menurut Anang Nur Dewanto dalam (Dadang dan Suryana, 2004:1). 

Jadi, dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 

Tae Kwon Do merupakan seni beladiri yang berasal dari Korea 

yang menggunakan teknik kaki dan tangan kosong. 

 
Tae kwon do adalah warisan budaya Korea, dapat dikatakan Tae kwon 

do sekarang dikenal sebagai seni bela diri korea yang diminati diseluruh 

dunis .Tae kwon do terdiri dari tiga kata yaitu Tae, kwon, dan do. Tae 
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berarti kaki atau menghancurkan dengan kaki, Kwon yang berarti tangan 

atau menghantam dan mempertahankan diri dengan tangan serta Do 

sebagai seni atau cara untuk 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. 

 

Taekwondo (juga dieja Tae Kwon Do, Taekwon-Do) adalah olah raga 

bela diri Korea yang paling populer dan juga merupakan olah raga 

nasional Korea. Ini adalah seni bela diri yang paling banyak 

dimainkan di dunia dan juga dipertandingkan di Olimpiade. Dalam 

bahasa Korea, hanja untuk Tae berarti "menendang atau 

menghancurkan dengan kaki"; Kwon berarti "tinju"; dan Do berarti 

"jalan" atau "seni". Jadi, Tae kwon do dapat diterjemahkan dengan 

bebas sebagai "seni tangan dan kaki" atau "jalan" atau "cara kaki dan 

kepalan". Popularitas tae kwon do telah menyebabkan seni ini 

berkembang dalam berbagai bentuk. Seperti banyak seni bela diri 

lainnya, tae kwon do adalah gabungan dari teknik perkelahian, bela 

diri, olah raga, olah tubuh, hiburan, dan filsafat. 

 

b. Materi Latihan Umum dalam Tae Kwon Do 

 “Tiga materi penting dalam berlatih Tae Kwon Do adalah Poomse, 

Kyukpa, dan Kyoruki (Suryadi, 2002: xvi). 

1) Poomse atau rangkaian jurus adalah rangkaian teknik gerakan 

dasar serangan dan pertahanan diri, yang dilakukan melawan 
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lawan  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 atau objek benda mati, untuk 

mengukur kemampuan dan ketepatan tekniknya. Objek sasaran 

yang biasanya dipakai antara lain kayu, batu bata, genting, dan 

lain-lain. Teknik tersebut dilakukan dengan tendangan, pukulan, 

sabetan, bahkan tusukan jari tangan. 

3) Kyoruki atau pertarungan adalah latihan yang mengaplikasikan 

teknik gerakan dasar atau poomse, di mana dua orang yang 

bertarung saling mempraktikkan teknik serangan dan teknik 

pertahanan diri. 

 

2. Tingkatan dalam Tae Kwon Do 

Menurut suryadi (2000:147)  Tingkatan dalam Tae Kwon Do adalah 

sebagai berikut : 

1) Putih melambangkan kesucian, awal/dasar dari semua warna, 

permulaan.  

2) Kuning melambangkan bumi, disinilah mulai ditanamkan dasar- 

dasar Tae Kwon Do dengan kuat. 

3) Hijau  melambangkan  hijaunya  pepohonan,  pada  saat  inilah dasar 

Tae Kwon Do mulai ditumbuhkembangkan. 

4) Biru melambangkan birunya langit yang menyelimuti bumi dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Putih
http://id.wikipedia.org/wiki/Kuning
http://id.wikipedia.org/wiki/Hijau
http://id.wikipedia.org/wiki/Biru
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seisinya, memberi arti bahwa kita harus mulai mengetahui apa yang 

telah kita pelajari. 

5) Merah melambangkan matahari artinya bahwa kita mulai menjadi 

pedoman bagi orang lain dan mengingatkan harus dapat mengontrol 

setiap sikap dan tindakan kita. 

6) Hitam melambangkan akhir, lawan dari putih kedalaman hal ini 

melambangkan   kematangan  dalam berlatih dan penguasaan diri kita 

dari takut dan “kegelapan”. Hitam memiliki tahapan dari Dan 1 

hingga Dan 9. Juga melambangkan alam semesta. 

 

3. Manfaat Berlatih Tae Kwon Do 

Menurut suryadi, (2002:76) mempelajari olahraga beladiri Tae Kwon 

Do memberikan beberapa manfaat dasar bagi anak usia sekolah yaitu : 

1) Perbaikan Nilai Akademik 

Didalam kelas kami, anak dibiasakan untuk berkonsentrasi, fokus, 

belajar disiplin dan berani mengambil keputusan untuk dirinya 

sendiri. Kemajuan yang didapat dari hal-hal tersebut akan sangat 

membantunya untuk beradaptasi dengan tantangan akademis 

terutama saat menerima pelajaran dan juga dalam pergaulan anak. 

Hasilnya, orangtua dapat tahu bahwa anaknya akan mendapat yang 

lebih baik tidak saja  untuk nilai akademik tapi juga budi pekertinya. 

2) Beladiri membangun kebiasaan sehat 

Latihan dalam kelas menyehatkan. Anak-anak menjadi tahu cara 

bernafas yang benar, nafsu makan lebih baik sehingga tidur lebih 

nyenyak. Fakta menunjukan bahwa anak yang latihan beladiri 

http://id.wikipedia.org/wiki/Merah
http://id.wikipedia.org/wiki/Hitam
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tubuhnya lebih langsing. Secara umum anak-anak ini juga mampu 

memilih makanan  yang lebih sehat dan mampu menjaga kondisi 

fisik anak sendiri. 

3) Bersikap dan perilaku sopan 

Siswa dibiasakan untuk tidak saja menunjukkan tapi wajib 

mendemontrasikan sikap hormat. Tidak mudah mengajarkan  anak 

yang belum tahu kenapa dan siapa yang pantas dihormati dan 

bagaimana mendemonstrasikan sikap hormat.  Kebanyakan orang tua 

yang anaknya ikut beladiri tidak perlu repot memberi peringatan-

peringatan tentang etika dan kesopanan  seperti yang kebanyakan 

terjadi pada orangtua lain. Siswa dikelas kami dibimbing untuk 

mendemonstrasikan hormat kepada orang tua, pelatih, senior, sesama 

siswa bahkan juga tempat dimana siswa latihan. Siswa juga 

dibiasakan untuk selalu menunjukan semangat serta saling memberi 

semangat kepada sesama siswa. 

4) Punya Percaya diri 

Terbukti bahwa anak yang belajar beladiri memiliki banyak 

kelebihan dalam dirinya sendiri karena dikelas anak selalu dibiasakan 

untuk mengambil keputusan jauh melebihi dari yang pernah anak 

pikirkan. Dari sukses-sukses kecil didalam kelas akan menumbuhkan 

kepercayaan bahwa apapun yang anak inginkan bisa anak dapatkan 

asalkan anak percaya, anak bisa dan tentu saja dengan kerja keras. 

Kepercayaan diri yang semakin baik ini akan berguna terutama bagi 

anak yang nilai akademiknya kurang untuk tetap punya semangat 
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untuk berusaha. Anak aktif olahraga beladiri umumnya lebih berani 

mengakui kesalahan jika anak salah sehingga anak punya lebih 

banyak teman dari anak yang tidak belajar beladiri. 

 

4. Tendangan Dollyo (Tendangan Serong/Memutar) 

Dollyo merupakan salah satu tendangan yang diajarakan di bela diri tae 

kwon do, tendangan ini diartikan dengan tendangan memutar ke arah 

depan, dengan arah sasaran perut atau bias juga sasaran arah kepala, 

teknik yang digunakan dalam tendangan dollyo adalah dengan 

memanfaatkan perputaran pinggang sehingga dapat menghasilkan power/ 

tenaga tendangan yang lebih besar.Untuk jenis tendangan dollyo sendiri 

di tae kwon do tergolong jenis tendangan dasar yang wajib dikuasai oleh 

seorang tae kwon do-in, umumnya jenis tendangan ini  mulai diajarkan 

kepada tae kwon do-in setelah ia mencapai tingkat sabuk kuning , tentu 

saja sebelumnya tae kwon do-in tersebut harus sudah menguasai 

tendangan ap chagi. Kekuatan tendangan ini selain dari lecutan lutut juga 

sangat didukung oleh Putaran pinggang yang sebenarnya merupakan 

penyaluran dari masa badan.Tendangan ini pada dasarnya menggunakan 

pula bantalan telapak kaki (achuk) atau baldeung (punggung kaki) 
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Gambar 1  Gambar Eologol Dollyo Chagi (Tae kwon do Revolution 

Kicking 2011) Tendangan dengan melecutkan kaki dan 

melingkar kesamping 

 

5. Power Tungkai 

Salah Salah satu komponen yang penting dalam prestasi olahraga yaitu 

ukuran tubuh, struktur tubuh atau kualitas biometrik. Menurut Bompa 

(1990:342), bahwa “kualitas biometrik adalah mencangkup somatotipe 

dan pengukuran pengukuran anthropometrik”. Prestasi olahraga 

memerlukan kualitas biometrik tertentu sesuai dengan nomor atau cabang 

olahraga yang dikembangkan. Postur tubuh merupakan salah satu 

komponen yang penting dalam prestasi olahraga, sehingga postur tubuh 

sering dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan cabang olahraga 

yang ditekuni oleh atlet tertentu. 

 

M. Sajoto (1995:2) mengemukakan bahwa “salah satu aspek biologis 

yang ikut menentukan pencapaian prestasi dalam olahraga yaitu struktur 

dan postur tubuh”. Lebih lanjut M. Sajoto (1995:2) mengemukakan 

bahwa struktur dan postur tersebut meliputi: a) Ukuran tinggi dan 

panjang tubuh, b) Ukuran besar, lebar dan berat tubuh, c) Somatotype 

(bentuk tubuh).  
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Tungkai menurut Yusuf (2001 : 14) adalah terdiri dari paha atau tungkai 

atas (thigh / femur), lutut (knee), tungkai bawah (leg / crus)dan kaki (foot 

/ pes / pedis), jadi tungkai adalah keseluruhan rangkaian dari pangkal 

paha sampai ujung kaki. Tungkai termasuk anggota kerangka bawah 

(Extrimitas Inferior). Tulang terbentuk oleh tulang-tulang yang panjang, 

panjang tungkai akan memberikan keuntungan mekanis untuk 

menghasilkan kekuatan dan kecepatan gerak. Panjang tulang tungkai 

akan  membawa konsekwensi terhadap panjangnya otot tungkai, panjang 

tungkai akan memberikan keuntungan berupa kekuatan otot tungkai yang 

akan menghasilkan kekuatan otot tungkai maksimal. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa kekuatan tungkai akan dapat memberikan 

keuntungan yang lebih besar dalam menempuh kecepatan maksimal, 

kekuatan tungkai dalam olahraga, sangat dibutuhkan di setiap cabang 

olahraga. 

 

Power merupakan hasil dari gabungan dua komponen kondisi fisik, yaitu 

kekuatan dan kecepatan. Ini sesuai dengan pendapat Pear and Morgan 

(1986 :57) yang mengemukakan “Power is something different. Power = 

strength + speed”. Begitu pula Rushall dan Pyeke (1990 : 252) 

mengatakan “power is usuakky described as function of both the force 

(strength) and speed movent”. Maksudnya adalah power biasanya 

dinyatakan sebagai gabungan dari dua bentuk gerakan yaitu kekuatan dan 

kecepatan. 
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Power  tungkai penting dan diperlukan oleh atlet cabang olahraga yang 

menuntut unsur kekuatan dan kecepatan gerak. Menurut Harsono (1988 : 

200) “Power terutama penting untuk cabang-cabang olahraga dimana 

atlet harus mengerahkan tenaga yang eksplosif”. Dewasa ini power telah 

diakui sebagai komponen kodisi fisik yang memungkinkan atlet untuk 

mengembangkan kemampuannya guna mencapai tingkat prestasi yang 

lebih tinggi dalam olahraga yang digelutinya. Karena power ditungkai, 

seorang atlet renang mampu dengan cepat dan meledak ke luar blok start, 

pemain basket mampu melompat setinggi-tinggi sebelum melakukan 

yang cepat dan kuat agar mampu melakukannya berapa kali. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa power adalah perpaduan dari dua unsur komponen fisik yaitu 

kekuatan dan kecepatan. Setiap jenis keterampilan dalam olahraga 

dilakukan oleh sekelompok otot tertentu.  

 

1) Otot-otot tungkai bagian atas : 

1) otot tersor fatia lata 6) vastus medialis 

2) otot abduktor dari paha  7) otot abduktor  

3) otot vartus laterae   8) otot gluteus maximus 

4) otot rektus femoris  9) otot paha laterall dan medial 

5) otot sartoros 
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Gambar 2 Otot Tungkai atas Evelyn C. Pearce, 1993:1113) 

 

2) Otot-otot tungkai bagian bawah /tungkai pada betis : 

1. otot tabialis enterior 5. otot soleus 

2. otot prongeus lengus 6. otot maleolus  

3. otot extensor digitorum longus  7. otot retinakula bawah  

4. otot gastroknemius 8. otot tendon akhiles 

 

 
Gambar 3 Otot Tungkai bawah Sumber : (Evelyn C. Pearce, 

1993:1114) 
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6. Fleksibilitas 

Fleksibilitas adalah kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerak 

dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam persendiannya. Faktor 

utamanya, yaitu bentuk sendi elestisitas otot, dan ligamen. Ciri-ciri 

latihan kelentukan (1) meregang persendian, (2) mengulur sekelompok 

otot. Kelentukan ini sangat diperlukan oleh setiap atlet agar mereka 

mudah untuk mempelajari berbagai gerakan, meningkatkan 

keterampilan, mengurangi resiko cidera, dan mengoptimalkan kekuatan, 

kecepatan dan koordinasi (Harsono, 1988:163). Kelentukan dapat 

dikembangkan melalui latihan peregangan (stretching), yang model nya 

seperti berikut ini : 

1) Peregangan dinamik (Dinamic stretch), sering juga disebut 

peregangan  balistik adalah peregangan yang dilakukan dengan 

menggerakan tubuh atau anggota tubuh secara berirama (merengut-

rengutkan badan). 

2) Peregangan statik (static stretch), adalah salah satu cara untuk 

meregangkan sekelompok otot secara perlahan-lahan sampai titik rasa 

akit, kemudian dipertahankan selama 20 hingga 30 detik. Dilakukan 

dalam beberapa kali ulangan, misalanya 3 kali untuk setiap bentuk 

latihan. 

3) Peregangan pasif. Pelaksanaannya, yaitu si pelaku berusaha agar 

sekelompok otot tertentu tetap relaks. Selanjutnya, temannya 

membantu untuk meregangkan otot tersebut secara perlahan-lahan 
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sampai tercapai titik rasa sakit. Peregangan itu dipertahankan selama 

20-30 detik. 

4) Propriocepitve Neouromuscular Facilitation (PNF). Pelaksanaannya, 

yaitu melakukan penguluran dengan bantuan orang lain dan atlet 

yang sedang melakukan peregangan statik.  

 

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 releksasi dan temannya terus mendorong hingga 

titik optimal. Menurut (Sajoto, 1995: 9) daya lentur adalah efektivitas 

seseorang dalam menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan 

pengukuran tubuh yang luas.Hal ini akan sangat mudah ditanda dengan 

tingkat fleksibilitas persendian pada seluruh permukan tubuh. 

Kelantukan menyatakan kemungkinan gerak maksimal yang dapat 

dilakukan oleh suatu persendian.  

  Jadi meliputi hubungan antara tubuh persendian umumnya setiap 

persendian mempunyai kemungkinan gerak tertentu sebagai akibat 

struktur anatominya. Dengan demikian kelentukan berarti bahwa tubuh 

dapat melakukan gerakan yang bebas. Tubuh harus memiliki kelentukan 

yang baik pula. Hal ini dapat dicapai dengan latihan jasmani terutama 

untuk penguluran dan kelentukan. Faktor yang mempengaruhi 

kelentukan adalah usia dan aktifits fisik pada usia lanjut kelentukan 

berkurang akibat menurunnya aktivitas otot sebagai akibat berkurang 

latihan (aktivitas fisik)  
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B. Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian yang relevan dibutuhkan untuk mendukung kajian teoritis yang 

dikemukakan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah : 

1. Azizah (2012) “Upaya Meningkatan Teknik Tendangan Dollyo Chagi 

Melalui Metode Circuit Training Pada Atlet Tae kwon do Club PTC 

Binjai”. 

2. Afiana Adrian (2013). “Kontribusi panjang tungkai, kelentukan, dan daya 

ledak otot tungkai terhadap tendangan sabit pencak silat pada mahasiswa 

UKM Universitas Lampung”. 

3. Subagio Septo Wega (2014). ”kontribusi kekuatan otot lengan, power otot 

tungkai, keseimbangan dan koordinasi mata-tangan-kaki terhadap 

keterampilan meroda pada siswa kelas X SMK Bandar Lampung” 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Pada dasarnya power tungkai dan fleksibilitas  memberikan sumbangan hasil 

tendangan dollyo chagi  dengan tendangan memutar ke arah depan, dengan 

arah sasaran perut atau bias juga sasaran arah kepala, teknik yang digunakan 

dalam tendangan dollyo adalah dengan memanfaatkan perputaran pinggang 

sehingga dapat menghasilkan power/ tenaga tendangan yang lebih. Untuk 

menambah tendangan yang kuat dan keras, siswa dapat  melecutkan kaki 

dengan kearah samping  ketika menendang , apalagi jika dilakukan tendangan 

secara cepat, tepat dan terarah sesuai dengan teknik yang benar dengan waktu 

dan arah tendangan yang sempurna, dimana power dan kekuatan fleksibilitas 

tersebut diperoleh selama mengikuti latihan. Latihan yang disiplin dan 
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berkesinambungan akan memberi efek yang positif terhadap hasil tendangan, 

karena semakin kuat power tungksi dan fleksibilitas seseorang maka akan 

semakin bagus pula hasil dalam menendang. 

 

Berdasarkan kajian teori maka dapat digambarkan hubungan antara power 

tungkai (X1) dan fleksibilitas (X2) terhadap kemampuan menendang dollyo 

chagi (Y), dapat dilihat dalam kerangka konseptual sebagai berikut: 

 

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan 

kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Peta konsep kerangka piker 

(Sugiyono, 2010) 

 

 

D. Hipotesis 

 

Untuk dapat dipakai sebagai pegangan dalam penelitian ini, maka perlu 

menentukan suatu penafsiran sebelumnya tentang hipotesis yang akan 

dibuktikan kebenaran. Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah 

kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kebenarannya, jika hipotesis telah 

dibuktikan kebenarannya namanya bukan lagi hipotesis melainkan tessa. 

(Hadi, 1993 : 257). Menurut Arikunto (1992 : 62) hipotesis adalah jawaban 

sementara suatu masalah penelitian oleh karena itu suatu hipotesis perlu di uji 

guna mengetahui apakah hipotesis tersebut terdukung oleh data yang 

Power Tungkai 

Fleksibilitas 

Tendangan Dollyo 

Chagi 
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menunjukan kebenarnnya atau tidak. Jadi intinya hipotesis harus dibuktikan 

kebenarannya dengan cara penelitian. 

Atas dasar kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

H1 :  Ada hubungan yang signifikan antara power tungkai dengan 

kemampuan tendangan dollyo chagi pada siswa putra ekstarkurikuler 

tae kwon do SD Darma Bangsa Bandar Lampung Tahun 2017 

Ho :  Tidak ada hubungan yang signifikan antara power tungkai dengan 

kemampuan tendangan dollyo chagi pada siswa putra ekstarkurikuler 

tae kwon do SD Darma Bangsa Bandar Lampung Tahun 2017 

H2 :  Ada hubungan yang signifikan antara fleksibilitas dengan kemampuan 

tendangan dollyo chagi pada siswa putra ekstarkurikuler tae kwon do 

SD Darma Bangsa Bandar Lampung Tahun 2017 

Ho :  Tidak ada hubungan yang signifikan antara fleksibilitas dengan 

kemampuan tendangan dollyo chagi pada siswa putra ekstarkurikuler  

tae kwon do SD Darma Bangsa Bandar Lampung Tahun 2017 

H3 :  Ada hubungan yang signifikan antara power tungkai dan fleksibilitas 

dengan kemampuan tendangan dollyo chagi pada siswa putra 

ekstarkurikuler tae kwon do SD Darma Bangsa Bandar Lampung Tahun 

2017 

Ho :  Tidak ada hubungan yang signifikan antara power tungkai dan 

fleksibilitas dengan kemampuan tendangan dollyo chagi pada siswa 

putra ekstarkurikuler tae kwon do SD Darma Bangsa Bandar Lampung 

Tahun 2017 



 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metodologi Penelitian 

 

Dalam memecahkan suatu masalah diperlukan suatu cara atau metode, karena 

metode merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu 

penelitian. Menurut Arikunto (2006:160) “Metodologi penelitian adalah cara 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. 

Sedangkan menurut Menurut Sugiyono (2013:2) Metodelogi penelitian 

adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian  

adalah cara seseorang peneliti dalam mengumpulkan suatu data penelitian 

secara ilmiah. 

 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif korelasional.  

 

Menurut Riduwan (2005 : 207) metode deskriptif korelasional yaitu studi 

yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa atau kejadian 

yang sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum 

dan sesudahnya. Dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana 

atau regresi linier tunggal. Membahas hubungan variabel terikat dengan dua 
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atau lebih variabel bebas. Sesuai dengan judul penelitian ini untuk 

mengetahui seberapa besar hubungan power tungkai dan fleksibilitas dengan 

kemampuan tendangan dollyo chagi pada siswa putra ekstarkurikuler tae 

kwon do SD Darma Bangsa Bandar Lampung Tahun 2017. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Riduwan dan tita lestari (1997:3) mengatakan bahwa “populasi adalah 

keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi 

objek penelitian. Sedangkan  menurut (Sugiyono, 2010:117) Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti  untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya .Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa putra ekstrakurikuler SD Darma Bangsa 

tahun 2017 sebanyak 50 Siswa. 

 

2. Sampel 

Dalam suatu proses penelitian, tidak perlu seluruh populasi diteliti, akan 

tetapi dapat dilakukan terhadap sebagian dari jumlah  populasi tersebut. 

Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim (2004: 85) menyatakan bahwa sampel 

adalah sebagian dari populasi terjangkau yang memiliki sifat yang sama 

dengan populasi.Menurut Sugiyono (2011:62) Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan  Menurut 

Arikunto (2010:174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. 
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Sebaliknya jika subjeknya kurang dari 100 dapat diambil antara 10-15% 

atau 20- 25%. . 

 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Siswa Putra 

Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Dari total 

keseluruhan jumlah siswa putra ekstrakurikuler adalah sebanyak 50 siswa. 

Menurut Sugiyono (2011:62) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2010:159). Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan 

variabel terikat.      

1. Variabel bebas  adalah : objek atau gejala-gejala dalam penelitian yang 

bebas dan tidak tergantung dengan hal-hal lain, dilambangkan dengan (X). 

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu power tungkai (X1) dan 

fleksibilitas (X2) 

2. Variabel terikat adalah objek atau gejala-gejala yang keberadaannyaa 

tergantung atau terikat dengan hal-hal lain yang mempengaruhi, 

dilambangkan dengan (Y).Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kemampuan tendangan dollyo chagi(Y). 
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D. Definisi Operasional Variabel 

 

Untuk menghindari terjadinya pengertian yang keliru tentang konsep variabel 

yang terlibat dalam penelitian ini, maka variabel-variabel tersebut perlu 

didefinisikan secara oprasional sebagai berikut : 

1. Power tungkai dimaksud adalah komponen kondisi fisik seseorang 

tentang kemampuannya memadukan antara kecepatan dan kekuatan.. 

Power seseorang dapat diketahui dengan tes vertical jump dengan satuan 

centimeter. 

2. Fleksibilitas Menurut (Sajoto, 1995: 9) daya lentur adalah efektivitas 

sesorang dalam menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan 

pengukuran tubuh yang luas.hal ini akan sangat mudah ditanda dengan 

tingkat fleksibilitas persendian pada seluruh permukan tubuh. kelantukan 

menyatakan kemungkinan gerak maksimal yang dapat dilakukan oleh 

suatu persendian. Jadi meliputi hubungan antara tubuh persendian 

umumnya setiap persendian mempunyai kemungkinan gerak tertentu 

sebagai akibat struktur anatominya. Fleksibilitas atau kelentukan tubuh 

seseorang dapat diukur dengan Sit and Reach test 

3.  Tendangan dollyo ( tendanagan serong/memutar) kekuatan tendangan ini 

selain dari lecutan lutut juga sangat didukung oleh putaran pinggang 

yang sebenarnya merupakan pengakuran tenaga dari masa badan. 

Tendangan ini pada dasarnya menggunakan pula bantalan telapak kaki 

(ap chuck) atau baldeung ( punggung kaki). Tes tendangan dapat diukur 

menggunakan tes tendangan dengan target kotak dalam waktu 30 detik 
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E. Desain Penelitian 

 

Desain penelitian diperlukan dalam suatu penelitian karena desain penelitian 

dapat menjadi pegangan yang lebih jelas dalam melakukan penelitiannya. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arikunto (1997:44),  

desain penelitian adalah “rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti 

sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan”.  

 

Terdapat dua variabel dalam penelitian yaitu variabel terikat dan variabel 

bebas. Pada penelitian ini variabel terikat yaitu kemampuan tendangan dollyo 

chagi  dan variabel bebas yaitu power tungkai dan fleksibilitas 

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Desain penelitian 

(Sugiyono, 2010) 

Keterangan : 

X1 = power tungkai 

X2 = fleksibilitas 

Y  = kemampuan tendangan dollyo chagi 

 

 

F. Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2010: 203) instrumen adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan one-shot-model yaitu pendekatan yang 

menggunakan satu kali pengumpulan data. 

X1 

X2 

Y 
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1. Power tungkai pengukuran menggunakan back and leg dynamometer 

2. Fleksibiltas pengukuran menggunakan Sit and Reach test 

3. Tendangan Dollyo Chagi pengukuran menggunakan tes tendangan dengan 

target kotak dalam waktu 30 detik 

 

G. Teknik Pengumpulan  Data 

Menurut Arikunto (2010:265) dijelaskan bahwa metode pengumpulan data 

merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitiannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Arikunto (2010:265) bahwa untuk 

memperoleh data data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai 

bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena 

data data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik 

akan salah pula. 

 

Data yang perlu dikumpulkan ini menggunakan metode survey dengan teknik 

tes, pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran 

melalui metode survey, yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan 

tes dan pengukuran di lapangan. 

 

1. Instrumen Power Tungkai  

Instrumen power tungkai diukur dengan menggunakan :  

Vertical jump 

a. Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur power tungkai kaki dengan 

meloncat keatas ( vertical ). 
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b. Alat dan fasilitas 

1) Vertical jump 

2) alat tulis 

3) formulir tes 

c. Pelaksanaan  

Testi berdiri kedua kaki rapat, telapak kaki menempel penuh dilantai, 

dengan menggunakan alat vertikal jump di ikatkan di pinggang. Lihat 

di monitor bahwa angka yang tertera 0. Posisi awal ketika meloncat 

adalah telapak kaki tetap menempel di lantai, lutut ditekuk, tangan lurus 

agak di belakang badan. Testi meloncat ke atas setinggi mungkin. Dan 

dilakukan dua kali pengulangan dan diambil datanya adalah hasil 

tertinggi dari dua kali percobaan tersebut. 

d. Penilaian 

Skor peserta tes adalah skor dari dua kali kesempatan, tinggi raihan 

dicatat dalam satuan cm. Skor tersebut selanjutnya dikonvesikan 

kedalam tabel. 

 

Tabel 1 Norma tes penilain power tungkai (Vertical jump) 

 

No Putra Norma 

1 > 46 Baik Sekali 

2 41-46 Baik 

3 34-40 Sedang 

4 28-33 Kurang 

5 < 27 Kurang Sekali 
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Gambar 6 Vertical Jump Test 

(Eri Pratikayo D, 2010 : 32 ) 

 

 
 

 

 

2. Instrumen Fleksibilitas 

Instrumen fleksibilitas diukur dengan menggunakan Sit and Reach test 

a. Tujuan 

 Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kelentukan tubuh seseorang 

Alat dan fasilitas 

Sit and Reach test 

1) Sit and Reach test 

2) Tembok atau papan tegak lurus dengan lantai datar 

3) alat tulis  

4) formulir tes 

b. Pelaksanaan 

Pipa 0 diletakan pada tepi tembok, pantat, punggung, dan kepala 

merapat ke tembok, Panjang kaki dicatat sampai cm penuh, testi 

melakukan taihan kedepan penuh, lakukan minimal 3 detik (lakukan 2 

kali berurutan) kelentukan tubuh diukur dengan selisih antara jarak 

raihan dengan panjang kaki dalam centimeter 
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c. Penilaian 

Skor terbaik dari 3 kali percobaan akan dicatat sebagai skor dalam 

satuan centimeter. 

Tabel 2 Norma Penilain Tes Fleksibilitas (Sit and Reach test) 

(Eri Pratikayo D, 2010 : 42 ) 

 

Skor  Kelenturan ( cm ) Norma 

5 >(19) Baik Sekali 

4 (11,5) –(19) Baik 

3 (-1.5) –(11,5) Sedang 

2 (-6,5) –(-1,5) Kurang 

1 <(-6,5) Kurang Sekali 

    

Gambar 7 Sit and Reach test 

            (lab penjas unila) 

 

 

 
 

 

3. Tes Tendangan Dollyo Chagi 

Waktu 30 detik 

a. Tujuan 

Untuk mengukur kemampuan tendangan dollyo pada beladiri tae kwon 

do 
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b. Alat dan fasilitas 

1) stopwatch 

2) target kotak 

3) pluit 

4) gedung/ lapangan 

5) alat tulis 

6) formulir tes 

c. Pelaksanaan  

Siswa menendang sesuai ukuran tinggi badan pada sasaran yang menjadi 

batas sasaran yaitu uluh hati (moumtong) sesuai tinggi masing-masing 

Tester. Tendangan yang dicatat pun harus berbunyi keras dan tepat 

sasaran, dilakukan selama 30 detik. 

d. Penilaian 

Dicatat berapa kali siswa menendang dengan tepat sasaran selama 30 

detik. Data yang terkumpul tersebut perlu dianalisis secara statistic 

deskriptif maupun infrensial untuk keperluan pengujian hipotesis. 

 

H. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

 

1. Uji Vliditas Menurut Arikunto (2010:168) validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Validitas tes adalah suatu alat ukur yang dikatakan valid 

apabila dapat mengukur atau apa yang sebenarnya diukur. 

2. Reliabilitas adalah  reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengu-

kuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus 

reliable 

dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan  
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Suryabrata (2004: 28). Untuk menginterprestasikan hasil hasil uji relia-

bilitas dalam penelitian ini menggunakan ukuran yang konservatif adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3 Interpretasi Hasil Uji Reliabilitas 

R Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 Tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 Cukup  

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 Agak rendah 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 Rendah  

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 Sangat rendah 

 

Menurut Philip ( 1979 : 256 ) kualitas pengukuran tendangan dollyo 

mempunyai  validitas 0,78 dan realibilitas 0,93. 

 

Menurut Arikunto (2010:168) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. 

Validitas tes adalah suatu alat ukur yang dikatakan valid apabila dapat 

mengukur atau apa yang sebenarnya diukur. Reliabilitas adalah sejauh 

mana hasil pengukuran dapat menunjukkan hasil relatif sama dalam 

beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama (Ali 

Muhidin, 2007:37).  

 

Korelasi ganda (multiple correlation) merupakan angka yang 

menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen 

secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen. Sebagai 

contoh penelitian yang berjudul, hubungan power tungkai dan fleksibilitas 
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terhadap kemampuan tendangan dollyo chagi pada siswa putra 

ekstrakurikuler SD Darma Bangsa Tahun 2017 

Rumus korelasi ganda dua variabel adalah sebagai berikut. 

 

 

 

Keterangan : 

R X1 X2Y = Koefisien Korelasi Ganda antar variabel X1 dan X2 secara 

bersama-sama dengan variabel Y 

r X1.Y = Koefisien Korelasi X1 terhadap Y 

r X2.Y = Koefisien Korelasi X2 terhadap Y 

r X1 X2 = Koefisien Korelasi X1 terhadap X2 

 

Jadi untuk dapat menghitung korelasi ganda, maka harus dihitung terlebih 

dahulu korelasi sederhananya dulu melalui korelasi Product Moment dari 

Pearson. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Analisis data ditunjukkan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan -

pertanyaan dalam penelitian. Mengingat data yang ada adalah data yang 

masih mentah dan memiliki satuan yang berbeda, maka perlu disamakan 

satuan ukurannya sehingga lebih mudah dalam pengolahan data selanjutnya. 

Dengan demikian data mentah diubah menjadi data yang standart ( Zskor). 

Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis regresi linier 

sederhana dan regresi linier tunggal. Untuk perhitungan statistik 

menggunakan program SPSS for windows release 16. 
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Data yang dianalisis adalah data variabel bebas yaitu (X1) power tungkai  

(X2) fleksibilitas, dan variabel terikat (Y) kemampuan tendangan dollyo 

chagi. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y.  

 

Sebelum menggunakan rumus tersebut diadakan uji persyaratan untuk 

mengetahui kelayakan data meliputi uji normalitas dengan rumus kolmogorov 

smirnov dan uji linieritas data dengan rumus varians. 

1. Uji normalitas. 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data 

yang  akan dianalisis. Uji normalisis menggunakan Kolmogorov-Smirnov. 

H0 : data berdistribusi normal 

H1 : data tidak berdistribusi normal 

Kriteria ujinya adalah :  

a. Jika nilai probabilitas (p) > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

b. Jika nilai probabilitas (p) < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diperoleh 

linier ataukah tidak. Apabila data linier dapat dilanjutkan pada uji 

parametrik dengan teknik regresi tetapi apabila data tidak linier digunakan 

uji regresi non linier. Uji linieritas menggunakan teknik analisis varians 

untuk regresi atau uji F dengan kriteria pengujian yaitu jika signifikansi < 

0,05 data dinyatakan linier, sebaliknya jika signifikansi > 0,05 data 

dinyatakan tidak linier. 
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Menurut Arikunto (2002), untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y 

dan X2 dengan Y digunakan statistik melalui korelasi product moment 

dengan rumus sebagai berikut: 

rxy   = 
                

                            
 

 

Keterangan : 

rxy = Koefesien korelasi 

n = Jumlah sampel  

X = Skor variabel X 

Y = Skor variabel Y 

 X = Jumlah skor variabel X 

 Y =Jumlah skor variabel Y 

 X
2
 = jumlah kuadrat skor variabel X 

 Y
2
 = jumlah kuadrat skor variabel Y 

 

Untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y digunakan statistik melalui 

korelasi product moment dengan rumus : 

y = 

 

 

Keterangan : 

   = Koefesien korelasi 

N      = Jumlah sampel 

X1     = Skor variabel X1 

Y      = Skor variabel Y 

∑X1  = Jumlah skor variabel X1 

∑Y    = Jumlah skor variabel Y 

∑X
2
  = Jumlah kuadrat skor variabel X 

∑Y
2
  = Jumlah kuadrat skor variabel Y 
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Untuk menguji hipotesis antara X2 dengan Y digunakan statistik melalui 

korelasi product moment dengan rumus : 

y =  

Keterangan : 

   = Koefesien korelasi 

N       = Jumlah sampel 

X2      = Skor variabel X2 

Y       = Skor variabel Y 

∑X2   = Jumlah skor variabel X2 

∑Y    = Jumlah skor variabel Y 

∑X
2 

   =Jumlah kuadrat skor variabel X2 

∑Y
2
   = Jumlah kuadrat skor variabel 

 

 

Menurut Riduwan (2005:98), harga r yang diperoleh dari perhitungan hasil 

tes dikonsultasikan dengan Tabel r  product moment. Interprestasi tersebut 

adalah sebagai berikut 

Tabel 4 Nilai – nilai r produc moment 

Sumber : Sugiyono (2008: 373) 
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Tabel 5 Interpretasi  Koefisien Korelasi Nilai r. 

 

Interval Koefisien Korelasi Interpretasi Hubungan 

0,80 – 1,00 Sangat kuat 

0,60 – 0,79 Kuat 

0,40 – 0,59 Cukup kuat 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

Sumber : Riduwan. 2005 

 

 Setelah diketahui besar kecilnya r xy maka taraf signifikan dilihat dengan: 

 

 

 

Kriteria pengujian hipotesis tolak H0 jika  t hitung  >  t tabel, dan terima Ho 

jika  t hitung  <  t tabel. Untuk dk distribusi  t  diambil n-2 dengan α = 0,05. 

 

Menurut Riduwan ( 2005:144), untuk menguji hipotesis antara X1 dengan 

X2 digunakan statistik F melalui model korelasi ganda antara  X1 dengan 

X2, dengan rumus : 

 
Keterangan:  

r x1x2 =  Koefesien korelasi antara X1 dengan X2 

N =  Jumlah sampel 

X1 =  Skor variabel X1 

X2 =  Skor variabel X2 

∑ X1 =  Jumlah skor variabel  X1 

∑ X2 =  Jumlah skor variabel  X2 

∑ X1
2 

=  Jumlah dari kuadrat skor variabel X1 

∑ X2
2
 =  Jumlah dari kuadrat skor variabel X2 
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Setelah dihitung r x1x2, selanjutnya dihitung dengan rumus korelasi ganda. 

Analisis korelasi ganda dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah 

dilakukan yaitu untuk mengetahui besarnya hubungan variabel bebas (X1 

dan X2) terhadap variabel terikat (Y) baik secara terpisah maupun secara 

bersama-sama.  

 

Pengujian hipotesis menggunakan rumus Korelasi Ganda dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan : 

R X1 X2 = Koefisien Korelasi Ganda antar variabel X1 dan X2 secara 

bersama-sama dengan variabel Y 

r X1.Y = Koefisien Korelasi X1 terhadap Y 

r X2.Y = Koefisien Korelasi X2 terhadap Y 

r X1 X2 = Koefisien Korelasi X1 terhadap X2 

 

Dilanjutkan dengan uji F untuk mencari taraf signifikan antara variabel X1, 

X2 dan Y, dengan rumus sebagai berikut : 

      

 

Kriteria pengujian hipotesis tolak H0 jika F hitung  > F tabel, dan terima H0 F 

hitung < F tabel. Dimana distribusi dk pembilang k=2 dan dk penyebut (n-k-1) 

dengan mengambil taraf uji α = 0,05. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data hubungan antara power 

tungkai dan fleksibilitas dengan kemampuan tendangan dollyo chagi pada 

siswa putra ekstarkurikuler tae kwon do SD Darma Bangsa Bandar 

Lampung Tahun 2017 yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada hubungan yang signifikan antara power tungkai dengan 

kemampuan tendangan dollyo chagi pada siswa putra ekstarkurikuler 

tae kwon do SD Darma Bangsa Bandar Lampung Tahun 2017 

2. Ada hubungan yang signifikan antara fleksibilitas dengan kemampuan 

tendangan dollyo chagi pada siswa putra ekstarkurikuler tae kwon do 

SD Darma Bangsa Bandar Lampung Tahun 2017 

3. Ada hubungan yang signifikan antara power tungkai dan fleksibilitas 

dengan kemampuan tendangan dollyo chagi pada siswa putra 

ekstarkurikuler tae kwon do SD Darma Bangsa Bandar Lampung Tahun 

2017 
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B. Saran  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran 

yang ingin peneliti sampaikan, adapun saran yang diberikan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Upaya mengajarkan dan meningkatkan tendangan dollyo chagi 

hendaknya dalam memberikan latihan kondisi fisik yang mengarah 

pada latihan power tungkai dan fleksibilitas secara berkesinambungan/ 

saling terkoordinasi dan menguasai teknik keterampilan poomsae 

dengan benar sehingga keterampilan tendangan dollyo chagi lebih baik.  

2. Bagi peneliti lain yang berminat meneliti kembali permasalahan ini, 

disarankan agar penelitian ini tidak hanya dijadikan bahan pembanding 

tapi juga  penelitian ini dapat ditindak lanjuti dan dikembangkan,  

disarankan untuk menambahkan variabel, sampeldan unsur-unsur lain 

seperti panjang tungkai, berat badan, mental, kepercayaan diri dll.  
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