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ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA PANJANG TUNGKAI DAN POWER
TUNGKAI DENGAN HASIL TENDANGAN DOLLYO

CHAGI PADA ATLET  PUTRA SABUK KUNING
USIA 18 TAHUN TAEKWONDO THJC

BANDAR LAMPUNG

Oleh

AHMAD FUADI ASY’ARI

Masalah dari penelitian ini adalah masih rendahnya prestasi atlet taekwondo
THJC Bandar Lampung. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara
panjang tungkai dan power tungkai dengan hasil  tendangan dollyo chagi pada
atlet putra sabuk kuning usia 18 tahun taekwondo THJC Bandar Lampung. Jenis
penelitian adalah korelasional dengan teknik pengumpulan data menggunakan tes
dan pengukuran. Populasi penelitian adalah atlet taekwondo THJC Bandar
Lampung yang berjumlah 30 atlet yang diambil menggunakan teknik total
sampling, atau disebut penelitian populasi. Instrumen yang digunakan untuk
mengukur panjang tungkai adalah menggunakan antrophometer, kemudian
power tungkai dengan menggunakan tes vertical jump, dan hasil tendangan
dollyo chagi menggunakan penilaian banyaknya jumlah tendangan dalam 10 detik
dan melakukan tendangan sebanyak-banyaknya. Analisis data menggunakan
korelasi ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ada hubungan yang
signifikan antara panjang tungkai dengan hasil tendangan dollyo chagi pada atlet
putra sabuk kuning taekwondo THJC Bandar Lampung, dengan nilai rx1.y =
0,714 > r(0.05)(30)= 0,361. (2) Ada hubungan yang signifikan antara power
tungkai dengan hasil tendangan dollyo chagi pada atlet putra sabuk kuning
taekwondo THJC Bandar Lampung, dengan nilai rx2.y = 0,764 > r(0.05)(30) =
0,361. (3) Ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dan power
tungkai dengan hasil tendangan dollyo chagi pada atlet putra sabuk kuning
taekwondo THJC Bandar Lampung, dengan harga F hitung 27,040 > F

(2;27:0,05) yaitu 3,35, dan Ry(x1.x2) = 0,817 > R(0.05)(30) = 0,361

Kata kunci : dollyo chagi, power, tungkai,
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala bentuk kegiatan atau

usaha yang dapat mendorong membangkitkan, mengembangkan dan

membina potensi jasmani dan rohani seseorang sebagai perseorangan atau

anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan/pertandingan dan

kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh kesehatan, rekreasi,

kemenangan dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia

Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila.

Olahraga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dan

meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Dengan berolahraga, sistem

sirkulasi dan kerja jantung akan meningkat, peningkatan kekuatan,

kelentukan, stamina, kecepatan, dan kondisi fisik lainnya, sedangkan dari segi

rohani, tubuh yang bugar tentu akan menumbuhkan rasa percaya diri. Dewasa

ini banyak sekali olahraga yang dikenal di masyarakat salah satunya adalah

beladiri. Taekwondo merupakan salah satu cabang seni beladiri yang sangat

digemari oleh setiap kalangan umur, tidak kenal usia baik dari usia dini,

dewasa, hingga lanjut usia pun menggemari cabang olahraga ini.

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

kaki menghancurkan dengan teknik tendangan, kwon berarti tangan/
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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

Taekwondo merupakan olahraga beladiri yang berakar pada tradisi dan

budaya Korea, yang meliputi tiga materi terpenting dalam berlatih yaitu jurus

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

(Kyorugi).

Seseorang yang berlatih atau mempelajari Taekwondo sudah seharusnya

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

tinggi.

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

taekwondo 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 dipertandingkan pada

cabang taekwondo adalah nomor kyorugi. Kyorugi adalah pertarungan satu

lawan satu di arena dengan menggunakan teknik yang diperbolehkan, dalam

peraturan-peraturan taekwondo menyebutkan bahwa teknik yang dianggap

sah apabila teknik tendangan yang digunakan mengenai sasaran yang

diperbolehkan dan dilakukan menggunakan bagian dibawah tulang mata kaki,
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(punggung telapak kaki atau dengan istilah Korea ”bal deung”, tumit bagian

dasar ”dwichuk”, tumit bagian belakang ”dwikumchi ”, telapak kaki sebelah

dalam keseluruhan ”balbadak”). dari pertandingkan kyorugi dalam cabang

taekwondo, berbagai teknik yang digunakan baik dari kuda-kuda pukulan dan

tendangan.

Salah satu tendangan yang sering digunakan dan lebih efektif serta wajib

dikuasai oleh taekwondoin yang merupakan tendangan dasar adalah

tendangan dollyo. Tendangan dollyo umumnya mulai diajarkan kepada

taekwondoin setelah ia mencapai tingkat sabuk kuning.

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 antara lain yaitu panjang tungkai

dan power tungkai.

Postur tubuh sangat menunjang dalam setiap cabang olahraga, 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.

Selanjutnya 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.



4

Dari hasil observasi yang didapat oleh penulis terhadap atlet taekwondo

dojang THJC Bandar Lampung masih banyak atlet yang melakukan

tendangan dollyo terlihat kaku dan kurang efisien untuk melakukan serangan

terhadap lawan.

Berdasarkan uraian di atas penulis menganggap faktor yang mempengaruhi

frekuensi tendangan dollyo, selain gerak dasar tendangan itu sendiri, yakni

kemampuan fisik seorang atlet itu sendiri, masih berbeda kondisi fisik antara

satu atlet dengan yang lainnya dan masih kurangnya unsur kondisi fisik atlet,

seperti panjang tungkai yang bervariasi, dan power tungkai yang masih

lemah. Dengan demikian kemampuan yang dimiliki siswa dalam melakukan

tendangan dollyo dengan cepat beragam pula. Oleh sebab itu, penulis

bermaksud mengadakan penelitian tentang “Hubungan Antara Panjang

Tungkai Dan Power Tungkai Dengan Hasil Tendangan Dollyo Chagi Pada

Atlet Putra Sabuk Kuning Usia 18 Tahun Taekwondo THJC Bandar

Lampung”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai

berikut:

1. Tinggi badan atlet sangat bervariasi

2. Berat badan atlet sangat bervariasi

3. Kemampuan power atlet masih lemah dalam melakukan tendangan dollyo

chagi
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4. Kemampuan kecepatan tendangan atlet masih kurang saat melakukan

tendangan dollyo chagi

5. Belum diketahuinya seberapa besar hubungan aspek-aspek fisik yang

mempengaruhi hasil tendangan dollyo

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah

diuraikan di atas, maka penelitian ini hanya meneliti tentang panjang tungkai

dan power tungkai dengan hasil tendangan dollyo chagi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang

dikemukakan, maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Adakah hubungan panjang tungkai dengan hasil tendangan dollyo pada

atlet putra sabuk kuning usia 18 tahun taekwondo THJC Bandar Lampung

?

2. Adakah hubungan power tungkai dengan hasil tendangan dollyo pada atlet

putra sabuk kuning usia 18 tahun taekwondo THJC Bandar Lampung ?

3. Adakah hubungan antara panjang tungkai dan power tungkai dengan hasil

tendangan dollyo pada atlet putra sabuk kuning usia 18 tahun taekwondo

THJC Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui :
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1. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan panjang tungkai dengan hasil

tendangan dollyo chagi pada atlet putra sabuk kuning usia 18 tahun

taekwondo THJC Bandar Lampung

2. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan power tungkai dengsn hasil

tendangan dollyo chagi pada atlet putra sabuk kuning usia 18 tahun

taekwondo THJC Bandar Lampung

3. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara panjang tungkai dan

power tungkai dengan hasil tendangan dollyo chagi pada atlet putra

sabuk kuning usia 18 tahun taekwondo THJC Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi atlet

Penelitian ini diharapkan agar atlet dapat mengetahui faktor apa saja yang

dapat menunjang dalam meningkatkan hasil tendangan dollyo

2. Bagi pelatih

Sebagai salah satu sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai

bahan pertimbangan untuk mengambil langkah dalam rangka peningkatan

prestasi atlet pada olahraga beladiri khususnya cabang taekwondo

3. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan acuan atau gambaran saat akan melakukan penelitian

dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan, sehingga diharapkan

penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

4. Bagi Program Studi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya

pengembangan ilmu olahraga yang lebih luas, khususnya cabang olahraga
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taekwondo. Selain itu juga memberikan sumbangan pemikiran untuk

kemajuan program studi pendidikan jasmani dan kesehatan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hakikat Taekwondo

Taekwondo adalah warisan budaya Korea, dapat dikatakan taekwondo

sekarang dikenal sebagai seni beladiri korea yang diminati di seluruh

dunia. Taekwondo terdiri dari tiga kata yaitu Tae, kwon dan do. Tae

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 mempunyai banyak kelebihan, tidak hanya mengajarkan

aspek fisik semata, seperti keahlian dalam bertarung, tetapi juga

menekankan pengajaran aspek disiplin mental. Dengan demikian,

taekwondo akan membentuk sikap mental yang kuat dan etika yang baik

bagi orang yang secara sungguh-sungguh mempelajarinya. Taekwondo

mengandung aspek filosofi yang mendalam sehingga dalam mempelajari

taekwondo, pikiran, jiwa, dan raga secara menyeluruh akan ditumbuhkan

dan dikembangkan, taekwondo berarti seni beladiri yang menggunakan

teknik sehingga
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menghasilkan suatu bentuk keindahan gerakan. Tiga materi penting dalam

berlatih taekwondo adalah jurus dalam beladiri itu sendiri (Taegeuk), teknik

pemecahan benda keras (Kyukpa), dan yang terakhir adalah pertarungan

dalam beladiri taekwondo (Kyorugi). Mempelajarai taekwondo tidak dapat

hanya dengan menyentuh aspek ketrampilan teknik beladirinya saja, akan

tetapi juga meliputi aspek fisik, mental dan spiritualnya agar terdapat

keseimbangan diantaranya. Untuk itu, seorang taekwondoin dalam berlatih

taekwondo sudah seharusnya menunjukkan kondisi fisik yang prima, mental

kuat dan semangat yang tinggi agar dalam pelaksanaan memiliki

keseimbangan di dalamnya.

2. Sejarah Taekwondo

Taekwondo merupakan salah satu cabang seni olahraga bela diri yang

berasal dari Korea Selatan. Makna dari Taekwondo mempunyai arti yaitu

Tae = kaki, Kwon = pukulan dengan tangan/tinju, Do = sistem/cara/seni.

Arti kesuluruhan taekwondo adalah seni beladiri yang menggunakan kaki

dan tangan sebagai senjata beladiri untuk menaklukan lawannya.

Menurut sejarah taekwondo berkembang sejak tahun 37 M. Pada masa

dinasti Kogooryo di Korea. Masyarakat menyebutnya dengan nama

berbeda, yaitu subak, taekkyon, taeyon. Taekwondo kerap dijadikan

pertunjukan acara ritual yang dilakukan oleh bangsa Korea, bela diri

taekwondo menjadi senjata bela diri andalan para ksatria. Sejarah

panjang Korea pada dinasti Chosun kuno, kerajaan Shila, dan dinasti

Koryo pada masa kejayaannya.



10

Saat Korea merdeka pada tahun 1945 rakyat Korea berusaha

mengembangkan taekwondo yang merupakan seni bela diri tradisional

Korea, sehingga taekwondo diterima dan berkembang pesat diseluruh

dunia. WTF adalah suatu badan Federasi Taekwondo Dunia yang resmi

berdiri pada tanggal 28 Mei 1973 sebagai Presiden adalah Kim Un Yong

bermarkas di Kukkiwon (Seoul) Korea Selatan. WTF program resmi

pertahanan nasional kalangan polisi dan tentara. WTF beranggotakan

lebih dari 186 negara

Kejuaraan Dunia pertama kali diadakan oleh WTF pada tanggal 25-27

Mei 1973 di Seoul diikuti oleh 18 Negara. Taekwondo aliran WTF

berkembang di Indonesia pada tahun 1975 yang membawa aliran ini

adalah Mauritsz Dominggus yang datang ke Indonesia pada tahun 1972

di Tanjung Priok, Jakarta Utara

Pada saat itu taekwondo di Indonesia belum berkembang karena bela diri

karate lebih dulu hadir di Indonesia seperti aliran karate shindoka

beberapa pelatih diantaranya : Simon Kaihena, Jopi Yan Rainong, Hady

Sugianto, William Giritz, Sukanda, Hasan Johan, Hendry Sanuri

(Alm), Drs. Rosid M. Siregar (Alm), Mujiman (Alm) dan Harry

Tomotala (Perguruan Karate PERKINO). Mereka tersebut bergabung

dengan Mauritsz Dominggus berasal dari Ambon yang merupakan

pemegang sabuk hitam taekwondo yang belajar di Belanda dan

membentuk perguruan dengan nama KATAEDO. Gabungan kata karate

dan taekwondo. Pada tanggal 15 Juli 1974 atas saran Kim Ki Ha (Ketua
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Asosiasi Korea di Indonesia) KATAEDO di ganti nama Institut

taekwondo Indonesia (INTIDO). Pada saat itu Prof.Kim Ki Ha sebagai

penasehat INTIDO dan atas saran beliaulah INTIDO dipertemukan

dengan Duta Besar Korea Selatan dan beliau diutus ke Korea Selatan

mengikuti sidang umum II WTF pada tanggal 27 Agustus 1975. Dan

Kim Ki Ha memperjuangkan INTIDO untuk dapat diterima sebagai

anggota WTF dan persyaratan WTF supaya INTIDO dirubah menjadi

Federasi Taekwondo Indonesia (FTI) sebagai ketua umum Marsekal

Muda (TNI) Sugiri.

Pada tanggal 17 juni 1976 FTI resmi menjadi anggota WTF

ditandatangani oleh presiden WTF Kim Un Yong. Pada tahun 1976

Indonesia mendatangkan pelatih dari Korea Selatan dalam rangka

program peningkatan mutu dan prestasi Tae kwon-do Indonesia bernama

Kim yeong Tae Dan V. Mantan juara kelas berat.

Seiring dengan berkembangnya taekwondo di Indonesia ada 2 organisasi

taekwondo yaitu FTI (Federasi Taekwondo Indonesia) yang dipimpin

oleh Marsekal Muda Sugiri dan PTI (Persatuan Taekwondo Indonesia)

dipimpin oleh Leo Lapulisa. FTI dan PTI pada tanggal 28 Maret 1981

menggelar sebuah pertemuan yang bertajuk MUSYARAH NASIONAL

I, demi kemajuan taekwondo Indonesia. MUNAS I tersebut melahirkan

kesepakatan bersama untuk menyatukan kedua Organisasi tersebut ke

dalam sebuah organisasi taekwondo yang sekarang kita kenal Pengurus

Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) yang diakui oleh WTF dan KONI,
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sebagai ketua umumnya Bapak Sarwo Edhie Wibowo dengan pelindunglangsung dari ketua KONI Pusat Bapak Surono.Pada tanggal 17 – 18 September 1984 sebagai Ketua umum Munas :Ke – I : 1984 – 1988 Bapak Letjen TNI AD (Purn.) Sarwo EddieWibowoKe – II : 1988 – 1933 Bapak Letjen TNI AD (Purn.) SoewenoKe – III : 1993 – 1997 Bapak Letjen TNI Harsudiyono HartasKe – IV : 1997 – 2001 Bapak Letjen TNI Mar Suharto 2001 – 2006Ke – V : 2006 – 2010 Bapak Letjen TNI Erwin Sudjono
Taewondo sebagai cabang olahraga resmi di arena PON Ke XI tahun1985 diselenggarakan di Jakarta.
Taekwondo dipertandingkan di olimpiade tahun 1992 di BarcelonaSpanyol sifatnya ekchibisi dan resminya sendiri pertama kalinyapada olimpiade di Atlanta AS tahun 1996.Indonesia turut ambil bagian dalam pertandingan eksebisi, danmembawa pulang 4 buah medali, 3 perak, 1 perunggu.Medali perak disumbangkan 1) Susilowati, 2) Rahmi Kurnia, 3) DireRichard. Medali perunggu disumbangkan 1) Yefi Triaji.  Sumber :(Dojangpandawa.blogspot.com/2013/06/asal-usul-sejarah-lengkap-tae-
kwon-do.html)
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3. Lapangan Pertandingan Taekwondo

Gambar 1 : Ukuran Lapangan Pertandingan Taekwondo

The size of competition field in taekwondo :

Outside of matteress : L x W = 12 M x 12 M (red matteress)

Inside of matteress : L x W = 8 M x 8 M (blue matteress)

The Space of red matteress to blue matteress : 1 M

The space of judges chair 1, 2, 3 to match mattress : 0,5 M

The space between opponent anthletes : 2 M

The space between refree of competition field : 1,5 M

The size and the explaination of competition field in taekwondo above

agree with standard of World Taekwondo Federation (WTF)

Sumber : World Taekwondo Federation. (2015)

4. Teknik Dasar Taekwondo

Menurut Dewi Pratiwi (2008), teknik-teknik dasar taekwondo harus

dikuasai oleh seorang taekwondoin agar dapat menjadi seorang atlet yang

handal. Teknik-teknik itu diantaranya:
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a. Kuda-kuda (Seogi/Stance)

Sikap Kuda-kuda terdiri dari kuda-kuda rapat (Moa Seogi), kuda-

kuda sejajar (Naranhi Seogi), sikap jalan kecil (Ap Seogi), kuda-kuda

duduk (Juchum Seogi), kuda-kuda panjang (Ap Kubi) dan juga kuda-

kuda L (Dwit Kubi), kuda-kuda sikap harimau (Beom Seogi), kuda-

kuda silang (Dwi Koa Seogi dan Ap Koa Seogi)

b. Serangan (Kyongkyok kisul)

Teknik serangan ini terdiri dari serangan melalui pukulan (Jireugi),

sabetan (Chigi), tusukan (Chireugi) dan tendangan (Chagi). Teknik

tendangan (Chagi) itu pun beragam jenisnya seperti tendangan ke

depan (Ap Chagi), tendangan mengayun atau cangkul (Naeryo

Chagi), tendangan melingkar (Dollyo Chagi), tendangan ke samping

(Yeop Chagi), tendangan ke belakang (Dwi Chagi), tendangan sodok

depan (Milyo Chagi), dan tendangan balik dengan mengkait (Dwi

Huryeo Chagi) dan lain-lain dengan aplikasi teknik lainnya.

c. Tangkisan (Makki/Block)

Tangkisan dasar seperti tangkisan ke bawah (Arae Makki), tangkisan

keatas (Eolgol Makki), tangkisan pengambilannya dari luar ke dalam

(Momtong An Makki), tangkisan dari dalam keluar (Momtong Bakat

Makki), tangkisan dengan pisau tangan (Sonnal Makki),

d. Sasaran tubuh (Keup so)

Sesuai dengan competition rules & interpretation permitted area,

daerah sasaran yang diperbolehkan dalam sebuah pertandingan

taekwondo adalah :
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1) Badan

Serangan yang dilakukan dengan tangan dan kaki didaerah

badan yang dilindungi oleh body protector adalah

diperbolehkan. Akan tetapi, tidak diperbolehkan di sepanjang

tulang belakang.

2) Muka

Daerah ini tidak termasuk daerah kepala bagian belakang dan

hanya diperbolehkan dengan serangan kaki.

5. Panjang Tungkai

Panjang tungkai merupakan bagian dari kerangka anggota gerak bawah

yang berfungsi sebagi penopang tubuh dan memberikan bentuk bangun

pada tubuh juga sebagai tempat melekatnya otot-otot dan urat-urat yang

panjang sangat berguna bagi ventor untuk meneruskan gaya

konstruksinya ke jari-jari kaki misalnya dipergelangan kaki. Pengukuran

panjang tungkai dalam penelitian ini dimulai dari tonjolan tulang spina

iliaca anterior superior yang terdapat di bagian tulang humerus (pangkal

paha), hingga tonjolan tulang malleolus lateral (mata kaki) di bagian

tulang tibia.

Beberapa bagian tungkai tersebut terdiri dari femur, patella, tibia, fibula,

tarsal, metatarsal, palanges.Sedangkan Menurut Evelyn C. Pearce

(1993:75) anggota bawah terdiri dari :
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Gambar 2 : Bagian Tungkai Atas Dan Tungkai Bawah
Sumber : academia.edu/9067033/anatomi sistem muskuloskeletal.

1. femur - Tulang paha

2. Patela - Tulang lutut

3. Tibia - Tulang kering

4. Fibula - Tulang betis

6. Power Otot Tungkai

Power sangat diperlukan untuk satuan unjuk kerja harus dapat

diselesaikan dengan sebaik mungkin dalam waktu singkat. Dalam hal ini

dapat dinyatakan bahwa daya ledak (power) = kekuatan (strength) x

kecepatan (speed). Menurut Harsono (1988:176), power adalah hasil dari

kekuatan dan kecepatan, individu yang mempunyai power adalah orang

yang memiliki derajat kekuatan otot yang, derajat kecepatan yang tinggi,

dan derajat yang tinggi dalam keterampilan menggabungkan kecepatan

dan kekuatan.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sukadiyanto (2005:117), power

adalah hasil kali antara kekuatan dan kecepatan. Sedangkan menurut Tite
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Juliantine, dkk. (2007: 3.21), power adalah kemampuan otot untuk

mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat.

Dari hasil pendapat beberapa ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa

power adalah kemampuan sekelompok otot untuk melakukan kekuatan

yang maksimal dan kecepatan.

Peran power pada tungkai kaki sangat berpengaruh dikarenakan power

adalah kombinasi dari kekuatan dan kecepatan yaitu hasil otot untuk

menerapkan dan mengerahkan tenaga dengan kuat dan kecepatan yang

tinggi dalam suatu gerakan untuk mencapai yang diinginkan.

a. Otot-otot tungkai bagian atas :

1) otot tersor fatia lata 6) vastus medialis

2) otot abduktor dari paha 7) otot abductor

3) otot vartus laterae 8) otot gluteus maximus

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

5) otot sartoros

Gambar 3 :  Otot Tungkai atas
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b. 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 4 : Otot Tungkai bawah

7. Tendangan

Taekwondo memiliki banyak jenis tendangan yang sangat bervariasi dan

mematikan, tentu sebagai seorang pemula khususnya dalam beladiri

taekwondo harus mengetahui teknik dasar tendangan dalam taekwondo.

Menurut Suryadi (2008) ada beberapa jenis Tendangan / Chagi yang

wajib atlet ketahui dan pelajari, yaitu :

a. Ap Chagi : Tendangan ke arah depan, dengan sasaran

perut ataupun bagian kepala,

menggunakan ujung depan Telapak kaki.

b. Dollyo Chagi : Tendangan ke arah samping, yaitu dengan

cara memutar pinggang dan menendang

ke arah perut ataupun kepala.
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c. Neryo Chagi/Deol Chagi : Tendangan mencangkul ke arah depan

menggunakan tumit dengan sasaran

kepala, mengangkat kaki setinggi

tingginya dan menghempaskannya seolah

olah seperti gerakan mencangkul.

d. Yeop Chagi : Tendangan menyamping ke arah kiri atau

kanan menggunakan pisau kaki, posisi

badan menghadap ke samping.

e. Dwi Chagi : Tendangan ke arah belakang, mengangkat

lutut kemudian menyentakkan kaki ke

belakang. Sasaran ke arah perut ataupun

ke arah kepala.

f. Dwi Hurigi : Tendangan memutar ke arah belakang

gerakan kaki seperti mengait. Arah

serangan ke arah kepala ataupun leher.

g. Narae Chagi : Tendangan ganda ke arah samping,

dilakukan langsung sebelum kaki yang

satunya turun menyentuh tanah.

h. Dolke Chagi : Tendangan yang dilakukan dengan cara

memutar badan kearah belakang 360

derajat. Dolke chagi juga sering di sebut

tendangan tornado. Sumber : Dewi Pratiwi

(2008)
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8. Tendangan Dollyo (Tendangan Serong/Sabit)

Dollyo merupakan salah satu tendangan yang diajarakan di bela diri

taekwondo, 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 taekwondo tergolong jenis

tendangan dasar yang wajib dikuasai oleh seorang taekwondoin,

umumnya jenis tendangan ini mulai diajarkan kepada taekwondoin

setelah ia mencapai tingkat sabuk kuning , tentu saja sebelumnya

taekwondoin tersebut harus sudah menguasai tendangan ap chagi.

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 (ap chuk) atau baldeung (punggung kaki)

Gambar 5 : Teknik Tendangan Dollyo Chagi,
Sumber : Yoyok S (2008)
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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. Wiranti Kusparwati (2015), Kontribusi Daya Tahan Tungkai, Power

Tungkai, Panjang Tungkai, Kelentukan, Keseimbangan dan Reaksi

Terhadap Frekuensi Tendangan Dollyo Pada Siswa Taekwondo MAN 1

Bandar Lampung

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

ledak otot tungkai terhadap tendangan sabit pencak silat pada mahasiswa

UKM Universitas Lampung.

C. Kerangka Berfikir

Pada dasarnya panjang tungkai dan power tungkai sangat menentukan hasil

tendangan dollyo serta melakukan serangan terhadap lawan yang paling

efektif saat dalam pertandingan (kyorougi), Latihan yang disiplin dan

berkesinambungan akan memberi efek yang positif terhadap hasil tendangan,

karena panjangnya tungkai dan semakin kuatnya power seorang atlet maka

akan semakin bagus pula hasil dalam tendanngan tersebut.

Berdasarkan kajian teori maka dapat digambarkan hubungan antara panjang

tungkai (X1) dan power tungkai (X2) dengan hasil tendangan dollyo (Y).

Dan berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas peneliti dapat

merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut :
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1. Hubungan panjang tungkai dengan hasil tendangan dollyo chagi pada

atlet putra sabuk kuning usia 18 tahun taekwondo THJC Bandar

Lampung

2. Hubungan power tungkai dengan hasil tendangan dollyo chagi pada atlet

putra sabuk kuning usia 18 tahun taekwondo THJC Bandar Lampung

3. Hubungan antara panjang tungkai dan power tungkai dengan hasil

tendangan dollyo chagi pada atlet putra sabuk kuning usia 18 tahun

taekwondo THJC Bandar Lampung

D. Hipotesis

Menurut Arikunto (2006: 71), hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban

yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti

melalui data yang terkumpul. Berdasarkan pendapat di atas hipotesis adalah

jawaban atau pernyataan dalam suatu penelitian yang masih lemah

kebenarannya dan perlu diuji dengan didukung oleh data yang menunjukkan

kebenarannya atau tidak.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan hasil

tendangan dollyo chagi pada atlet putra sabuk kuning usia 18 tahun

taekwondo THJC Bandar Lampung

H2 : Ada hubungan yang signifikan antara power tungkai dengan hasil

tendangan dollyo chagi pada atlet putra sabuk kuning usia 18 tahun

taekwondo THJC Bandar Lampung
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H3 : Ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dan power

tungkai dengan hasil tendangan dollyo chagi pada atlet putra sabuk

kuning usia 18 tahun taekwondo THJC Bandar Lampung



III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menurut Arikunto (2006:160), metode penelitian adalah cara yang digunakan

oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Seperti sudah

dijelaskan, variasi metode yang dimaksud adalah : angket, wawancara,

pengamatan, atau observasi, tes, dokumentasi. Sedangkan menurut Sugiyono

(2009:3), metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif korelasional. Arikunto (2006: 270), menyatakan bahwa penelitian

kolerasi bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada,

berapa eratnya serta berarti atau tidak hubungan itu. Berdasarkan tujuan

penelitian ini yaitu untuk seberapa besar kontribusi panjang tungkai dan

power tungkai dengan hasil tendangan dollyo chagi pada atlet putra sabuk

kuning  usia 18 tahun taekwondo THJC Bandar Lampung. Adapun desain

penelitian digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 6 : Desain Penelitian
Sumber : Sugiyono (2009: 234)

Keterangan :

X1 : Panjang tungkai

X2 : Power tungkai

Y  : Hasil tendangan dollyo chagi

B. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek

yang mempunyai sifat-sifat umum. Menurut Sugiyono (2009:117),

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. Sedangkan

menurut Suharsimi Arikunto (2006:130), populasi adalah keseluruhan

subjek penelitian.

Pada penelitian ini populasi yang diambil berdasarkan jenis populasi

terbatas, yaitu jumlah sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif

sehingga relatif dapat dihitung jumlahnya. Populasi yang digunakan dalam

X1

X2

Y



26

penelitian ini adalah atlet putra sabuk kuning usia 18 tahun taekwondo

THJC Bandar Lampung yang berjumlah 30 orang

2. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:134), untuk ancer-ancer maka apabila

subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga

penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah

subyeknya besar dapat diambil antara 10 – 15 % atau 20 – 25 %. Sampel

dalam penelitian ini menggunakan sampel total atau populasi sampel,

sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu 30 atlet putra

sabuk kuning usia 18 tahun. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil

sampel dari atlet putra sabuk kuning usia 18 tahun taekwondo THJC

Bandar Lampung yang berjumlah 30 orang.

C. Variabel

John W, Best dalam Sanapsiah Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso (1982:82),

mengemukakan variabel sebagai kondisi-kondisi atau karakteristik-

karakteristik yang oleh pengeksperimen dimanipulasikan, dikontrol atau di

observasikan. Sedangkan menurut Moh. Naszir (1988:149), mengemukakan

variabel sebagai konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Dalam

penelitian ini menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat (Y).

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini ada dua variabel bebas yaitu:

1. Variabel bebas adalah yang mempengaruhi, yaitu panjang tungkai (X1)

dan power tungkai (X2).

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, yaitu hasil tendangan

dollyo chagi (Y).
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D. Definisi Oprasional variabel

Untuk menyamakan persepsi mengenai variabel yang akan diukur dalam

penelitian ini, maka perlu dipaparkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Hubungan

Menurut KBBI, hubungan adalah yang bersambung atau berangkai yang

bersangkut pautan dengan yang lainnya.

2. Panjang Tungkai

Menurut Amari (1996: 175) panjang tungkai adalah ukuran panjang

tungkai seseorang mulai dari alas kaki sampai dengan trochantor mayor,

kira-kira pada bagian tulang yang terlebar di sebelah luar paha dan bila

paha digerakkan bagian atas dari tulang paha yang bergerak.

3. Power Tungkai

Menurut Sukadiyanto dalam Apta Mylsidayu dan Febi Kurniawan

(2015:136), power adalah hasil kali antara kekuatan dan kecepatan.

Menurut Harsono dalam Apta Mylsidayu dan Febi Kurniawan (2015:136),

mengemukakan power sebagai hasil dari kekuatan dan kecepatan.

Berdasarkan menurut para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa

power adalah kemampuan sekelompok otot untuk melakukan kekuatan

yang maksimal dan kecepatan. Dan power yang menyangkut penelitian

tersebut adalah power tungkai Power tungkai adalah kemampuan otot

tungkai untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat

cepat dari seluruh kaki mulai dari pangkal paha ke bawah.
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4. Tendangan Dollyo

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 (ap chuk) atau baldeung (punggung kaki).

E. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:148), menyatakan bahwa instrumen penelitian

adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial

yang diamati. Keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan oleh

instrumen yang digunakan, sebab data yang diperoleh untuk menjawab

pertanyaan penelitian dan menguji melalui instrumen tersebut. Instrumen

yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Panjang Tungkai

a. Alat dan fasilitas :

1) Antrophometer

2) Alat Tulis

3) Formulir tes

Gambar 7 : Antrophometer
Sumber : Widiastuti (2015)
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b. Tujuan : Untuk mendapatkan data tentang panjang tungkai

Menggunakan antrophometer

c. Pelaksanaan

Testi berdiri tegak lurus dengan kedua kaki dirapatkan, pandangan

lurus ke arah depan.

Kemudian testor mulai mengukur panjang tungkai menggunakan

antrophometer dari mulai tonjolan tulang spina iliaca anterior

superior yang terdapat di bagian tulang humerus (pangkal paha),

hingga tonjolan tulang malleolus lateral (mata kaki) di bagian tulang

tibia testi.

d. Hasil Tes Panjang Tungkai

Hasil yang dicatat yaitu hasil yang valid dengan akurasi jarum

penunjuk yang terdapat pada antrophometer, kemudian hasil angka

yang berada pada mistar bagian dalam antrophometer pengukuran

yang didapat tersebut barulah dicatat pada formulir tes oleh testor.

Gambar 8 : Bagian Tungkai
Sumber : academia.edu/9067033/anatomi sistem muskuloskeletal.
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2. Power Tungkai

a. Alat dan fasilitas ;

1) Vertical jump

2) alat tulis

3) formulir tes

Gambar 9 : vertical jump test
Sumber : Widiastuti (2015: 110)

b. Tujuan

Untuk mendapatkan data tentang power tungkai menggunakan alat

vertical jump

c. Pelaksanaan

Testi berdiri tegak lurus 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
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setinggi mungkin. Dan dilakukan dua kali pengulangan dan diambil

datanya adalah hasil tertinggi dari dua kali percobaan tersebut.

d. Hasil Tes Power Tungkai

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 daya ledak otot tungkai (Vertical jump)

No Putri Norma

1 > 46 Baik Sekali

2 41-46 Baik

3 34-40 Sedang

4 28-33 Kurang

5 < 27 Kurang Sekali

3. Tendangan Dollyo Chagi

a. Alat dan fasilitas :

1) Sandsack (diharapkan 50 Kg)/target (Hand Box)

2) Stop Watch

3) Blanko Pencatat Hasil

Sandsack hand box

Gambar 10 : sandsack/hand box
Sumber : Dewi Pratiwi (2008)
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b. Tujuan : Untuk mendapatkan data tentang kemampuan kecepatan

tendangan dollyo/sabit

c. Pelaksanaan :

Atlet bersiap-siap berdiri di belakang sandsack/target dengan satu kaki

tumpu berada dibelakang garis sejauh 50 cm (putri) 60 cm (putra).

Pada saat aba-aba ‘Ya’, atlet melakukan tendangn dengan kaki kanan

dan kembali ke posisi awal dengan menyentuh lantai yang berada

dibelakang garis, kemudian melanjutkan tendangn kanan secepat-

cepatnya sebanyak-banyaknya selama 10 detik. Demikian juga dengan

kaki kiri. Pelaksanaan dapat dilakukan 3 kali dan diambil jumlah

tendangan yang terbaik dengan ketinggian Sandsack/target 75 cm

(putri) dan 100cm (putra). (Johansyah Lubis)

Gambar 11 : tendangan dollyo chagi
Sumber : Yoyok S (2008)
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d. Penilaian : Skor berdasarkan waktu tercepat penampilan atlet

Formulir Penilaian Kecepatan tendangan.

Nama : ..………………………………..

Umur : ..………………………………..

Jenis Kelamin : …………………………………

Teknik

Tendangan

Banyaknya

Tendangan

Dollyo/10 detik

Penampilan 1

Penampilan 2

Penampilan 3

Tabel 2 : Penilaian Kecepatan Tendangan Dollyo/Sabit Atlet

Katagori Putri Putra

Baik Sekali > 24 > 25

Baik 19 – 23 20 – 24

Cukup 16 – 18 17 – 19

Kurang 13 – 15 15 – 16

Kurang Sekali < 12 <14
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F. Pengambilan Data

1. Untuk pengambilan data tentang X1 (variabel panjang tungkai) ini

menggunakan pengukuran dengan alat antrophometer yang valid

sehingga nantinya testi dapat diukur tungkainya mulai dari tonjolan

tulang spina iliaca anterior superior yang terdapat di bagian tulang

humerus (pangkal paha), hingga tonjolan tulang malleolus lateral (mata

kaki) di bagian tulang tibia testi hingga dapat hasil skor yang valid.

2. Untuk pengambilan data tentang X2 (variabel power tungkai) ini

menggunakan pengukuran dengan alat ukur vertical jump yang valid

sehingga nantinya testi dapat diukur power tungkainya, hingga

mendapatkan hasil skor yang valid.

3. Untung pengambilan data tentang Y (variabel hasil tendangan dollyo

chagi), menggunakan alat sandsack/hand box untuk melakukan

tendangan dan stopwatch sebagai alat acuan waktu, sehingga nantinya

dapat diketahui berapa skor/hasil kecepatan tendangan yang diperoleh

atlet.

4. Kemudian setelah semua data didapat barulah data tersebut diolah dan

dimasukan ke dalam rumus.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik korelasi ganda. Sehubungan

penelitian ini adalah penelitian populasi, maka tidak diperlukan uji prasyarat.

Pengujian hipotesis mencari koefisien korelasi. Menurut Suharsimi Arikunto

(2006:270), koefisien kolerasi adalah suatu alat statistik, yang dapat

digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran dua variabel yang
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berbeda agar dapat menentukan tingkat hubungan antara variabel yang

berbeda.

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dapat

digunakan korelasi product moment dan korelasi ganda.

1. Product Moment

rxy =
( ) ( )( ){  (∑ ) }{ ∑ (∑ ) }

Keterangan :

rxy : Koefisien korelasi

n : Jumlah sampel

x : Variabel bebas

y : variabel terikat

∑x : Jumlah skor variabel X

∑y : Jumlah skor variabel Y

∑x2 : Jumlah skor X2

∑y2 : Jumlah skor Y2

Kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi.

Koefisien korelasi positif terbesar = 1 dan koefisien korelasi negatif

terbesar = -1, sedangkan yang terkecil adalah 0. Bila hubungan antara

dua variabel atau lebih itu mempunyai koefisien korelasi = 1 atau -1,

maka hubungan tersebut sempurna. Jika didapat r = -1, maka terdapat

korelasi negatif sempurna, artinya setiap peningkatan pada variabel

tertentu maka terjadi penurunan pada variabel lainnya. Sebaliknya jika

didapat r = 1, maka diperoleh korelasi positif sempurna. Artinya ada

hubungan yang positif antara variabel, dan kuat atau tidaknya hubungan
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ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien korelasi. Dan koefisien korelasi

adalah 0 maka tidak terdapat hubungan.

Tabel 3. Interpretasi  Koefisien Korelasi Nilai r.

Interval Koefisien Kolerasi Interprestasi Hubungan

0,80 - 1,00

0,60 - 0,79

0,40 - 0,59

0,20 - 0,39

0,00 - 0,19

Sangat kuat

Kuat

Cukup kuat

Rendah

Sangat rendah

2. Korelasi Ganda

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.

Gambar 12 : Bagan Kolerasi Ganda
Sumber : Sugiyono (2009: 219)

X1

X2

Y
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Rumus Korelasi ganda :

Rx1x2y = r2
x1y + r2

x2y – 2 (rx1y)(rx2y)(rx1x2)
1 – r2

x1x2

Keterangan

Ry.x1x2 : korelasi ganda antara variabel X1 dan X2 secara bersama

sama dengan variabel Y

ryx1 : korelasi Product Moment antara X1 dengan Y

ryx2 : korelasi Product Moment antara X2 dengan Y

rx1x2 : korelasi Product Moment antara X1 dengan X2



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, deskripsi, pengujian hasil penelitian, dan

pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan hasil

tendangan dollyo chagi pada atlet putra sabuk kuning usia 18 tahun

tzekwondo THJC Bandar Lampung, dengan nilai rx1.y = 0,714 > r(0.05)(30)

= 0,361.

2. Ada hubungan yang signifikan antara power tungkai dengan hasil

tendangan dollyo chagi pada atlet putra sabuk kuning usia 18 tahun

tzekwondo THJC Bandar Lampung, dengan nilai rx2.y = 0,764 > r(0.05)(30)

= 0,361.

3. Ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dan power tungkai

dengan hasil tendangan dollyo chagi pada atlet putra sabuk kuning usia

18 tahun tzekwondo THJC Bandar Lampung, dengan harga F hitung

27,040 > F (2;27:0,05) yaitu 3,35, dan Ry(x1.x2) = 0,649 > R(0.05)(30) = 0,361
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, ada beberapa saran yang

dapat disampaikan yaitu:

1. Bagi pelatih, upaya mengajarkan dan meningkatkan hasil tendangan dollyo

hendaknya dalam mencari bakat dan memberikan latihan kondisi fisik

yang mengarah pada panjnag tungkai, power tungkai, dan kondisi fisik

yang lainnya saling terkoordinasi dan menguasai teknik tendangan dollyo

dengan benar sehingga keterampilan tendangan dollyo lebih baik.

2. Pentingnya penelitian lebih lanjut dengan memperbanyak sampel yang

lebih besar dan variabel yang lebih luas, agar diperoleh gambaran secara

komperhensif dan mendalam.

3. Dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu bagi peneliti

selanjutnya hendaknya mengembangkan dan menyempurnakan instrumen

penelitian ini.
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