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ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA PANAJANG TUNGKAI DAN KELENTUKAN
DENGAN TEKNIK DASAR TENDANGAN LURUS PADA ATLET

PENCAK SILAT SANTRI PONDOK PESANTREN AL-FATAH
NATAR LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017

Oleh

Ali Usman

Masalah dalam penelitian ini adalah atlet kurang menguasai teknik dasar
tendangan lurus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubumgan panjang
tungkai dan kelentukan dengan teknik dasar tendangan lurus pada atlet pencak
silat santri pondok pesantren al-fatah natar lampung selatan tahun 2017. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
korelasional. Populasi yang digunakan adalah atlet pencak silat pondok pesantren
al fatah lampung selatan yang berjumlah 15 orang pengambilan sampel
menggunakan total populasi atau penelitian sensus. Data  dikumpulkan dengan
tekink tes dan pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) ada
hubungan yang signifikan antara panajang tungkai dengan teknik dasar tendangan
lurus pada atlet pencak silat santri pondok pesantren al-fatah natar lampung
selatan tahun 2017, dengan nilai rx1.y= 0,738 > r(5%)(15) = 0,441, (2) ada hubungan
yang signifikan antara kelentukan dengan teknik dasar tendangan lurus pada atlet
pencak silat santri pondok pesantren al-fatah natar lampung selatan tahun 2017,
dengan nilai rx2.y = 0,706 > r(5%)(15) = 0,441, (3) ada hubungan yang signifikan
antara panajang tungkai dan kelentukan dengan teknik dasar tendangan lurus pada
atlet pencak silat santri pondok pesantren al-fatah natar lampung selatan tahun
2017,dengan harga fhitung 28,758 > f(2;12:5%) yaitu 3,89, dan ry(x1.x2) = 0,827 >
r(5%)(15) = 0,441. Berdasarkan hasil analisis data, deskripsi, pengujian hasil
penelitian, dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan
yang signifikan antara panjang tungkai dan kelentukan dengan teknik dasar
tendangan lurus pada atlet pencak silat santri pondok pesantren al-fatah natar
lampung selatan.

Kata kunci: panjang tungkai, kelentukan, teknik tendangan lurus
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencak silat merupakan ilmu beladiri warisan budaya nenek moyang bangsa

Indonesia. Pada mulanya pencaksilat diciptakan manusia untuk mempertahankan

kehidupanya, manusia selalu membela diri dari ancaman alam, binatang, maupun

sesamanya yang dianggap mengancam integritasnya. Tidak ada yang tahu kapan,

dimana dan bagai mana pertama kali proses perkembangan olahraga pencaksilat

tersebut berlangsung, hal itu disebabkan informasi yang tersedia masih sangat

terbatas.

Pencak Silat tidak hanya terdapat ilmu beladiri saja tetapi juga ditanamkan nilai-

nilai seperti budi pekerti dan disiplin. Jadi Pencak Silat dapat diartikan secara

sederhana sebagai seni beladiri dan cara mendisiplinkan diri dengan menjunjung

nilai-nilai agama, dan moralitas bangsa atau bisa juga diartikan sebagai seni

beladiri baik tangan kosong atau menggunakan senjata dengan teknik serangan

dan hidaran sekalipun.

Remaja ini pencak silat telah menjadi popular di berbagai negara seperti di Asia,

Amerika, Australia, Eropa dan di berbagai negara lainnya. Hal ini terbukti bahwa

dalam berbagai kejuaraan banyakpesilatpesilat dari berbagai negara ikut berlaga di

arena pertandingan. Selain itu banyak kejuaraan pencak silat di tingkat ASEAN
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bahkan tingkat dunia,dimana dalam kejuaraan-kejuaraan tersebut selalu banyak

peminatnya mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua.

Pada tingkat Asean Games, tahun 2002 pencak silat masuk agenda Sport Cultural

Event di Busan Korea Selatan. Dalam dunia pencak silat terdapat banyak perguruan

pencak silat antara lain Merpati Putih, Persinas, Perisai Diri, Putra Betawi, Tapak

Suci, dewasa ini dari masing-masing daerah sudah tersebar banyak perguruan silat,

khususnya untuk tapak suci, dalam perjalanan sejarah tapak suci ini termasuk 10

perguruan historis IPSI, tapak suci berasaskan islam, bersumber pada Al Quran dan

As-Sunnah, berjiwa persaudaraan, dan berada dibawah naungan persyarikatan

muhammadiyah, dalam tapak suci juga terdapat tingkatan sabuk, tingkatan tersebut

dibedakan 3 kategori yaitu siswa, kader dan pendekar.

Ada banyak macam jurus yang diajarkan dalam pencak silat antara lain

tendangan, jeep, hindaran, kuncian dan bantingan baik menggunakan senjata

maupun dengan tangan kosong. Tendangan merupakan bagian yang sangat

penting dalam mematikan lawan, karena itu membutuhkan keterampilan khusus

yang harus dilatih bertahun-tahun agar mencapai hasil yang maksimal, terutama

untuk mencapai prestasi yang diharapkan bagi para atlet.

Sesuai dengan tujuannya pencak silat antara lain pencak Silat sebagai olahraga,

pencak Silat sebagai seni, pencak Silat sebagai beladiri dan pencak Silat sebagai

sarana pendidikan mental.

Penguasaan teknik merupakan kelengkapan yang paling mendasar, tanpa

mengesampingkan unsur yang lain seperti kondisi fisik, taktik dan mental, untuk

mencapai prestasi yang baik dalam pencak silat, maka teknik yang ada harus dikuasai
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dengan baik. Teknik dasar dalam pencak silat secara garis besar terdiri dari teknik

pukulan, tendangan, elakan, sapuan, kunci, pola langkah dan sebagainya. Apabila

ingin meningkatkan prestasi dalam pencak silat, maka teknik-teknik dasar tersebut

harus betul-betul dikuasai terlebih dahulu.

Teknik tendangan merupakan salah satu teknik serangan yang penting dalam pencak

silat, Dalam pertandingan pencak silat penggunaan serangan kaki (tendangan)

memiliki  beberapa keuntungan. Keuntungan dari tendangan diantaranya yaitu

mempunyai nilai lebih besar daripada pukulan yaitu 2, sedangan pukulan 1,kaki

memiliki jangkauan yang lebih panjang dan lebih kuat dibandingkan tangan. Teknik

tendangan dalam pencak silat ada beberapa macam, di antaranya yaitu : tendangan

lurus, tendangan samping, tendangan busur dan tendangan belakang.

Teknik tendangan lurus cukup sering digunakan dalam berbagai kesempatan

dalam kompetisi maupun tarung bebas karena selain efektif dan sulit ditangkap

oleh lawan juga berpeluang besar mendapatkan poin dan mengenai sasaran.

Teknik tendangan lurus dalam olahraga pencak silat selalu menggunakan pangkal

jari kaki yang mana pangkal jari kaki lurus sejajar dengan kaki. Sasaran untuk

tendangan lurus ialah meluncur tertuju pada daerah sasaran tubuh bagian dada

atau perut. Untuk mencapai hasil yang baik dalam melakukan tendangan lurus,

diperlukan kelentukan dan kemampuan jangkauan tendangan agar dapat dengan

mudah mencapai sasaran tubuh lawan.

Kelentukan dapat dimanfaatkan untuk menunjang daya gerak otot-otot yang

berkontraksi dan persendian yang bekerja pada saat melakukan tendangan dalam
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olahraga pencak silat. Apabila kelentukan seorang atlet cukup baik, maka akan

menunjang efektifitas gerakan tendangan dalam olahraga pencak silat.

Panjang tungkai turut membantu dalam proses gerak tendangan pada olahraga

pencak silat terutama pada saat tungkai diluruskan untuk mencapai sasaran tubuh

lawan. Panjang tungkai dapat memberikan kemampuan untuk mencapai sasaran

tendangan dengan cepat meskipun lawan agak jauh jaraknya. Pesilat yang

mempunyai tungkai yang panjang dapat membuat lawan kesulitan untuk

melakukan serangan, apalagi jika tungkai lawan lebih pendek.

Setelah peneliti melakukan observasi di Ponpes Al Fatah Lampung Selatan,

Secara teknik atlet pencaksilat di Ponpes Al Fatah belum mencapai titik

kesempurnaan dalam melakukan tendangan lurus dan hasilnya pun masih belum

memuaskan, karena kurangnya kontribusi panjang tungkai dan kelentukan, dalam

melakukan tendangan lurus sehingga hasil dari tendangan tersebut tidak maksimal

atau belum sesuai dengan harapan.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti salah satu

tendangan yaitu tendangan lurus, yang dihubungkan dengan panjang tungkai dan

kelentukan dengan tendangan lurus pada atlet di Ponpes Al Fatah Lampung

Selatan.
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B. Identifikasi Masalah

1. Pelatih belum mengetahui panjang tungkaipada atlet pencaksilat santri

Pondok Pesantren Al-Fatah Natar Lampung Selatan Tahun 2017.

2. Pelatih belum mengetahui tingkat kelentukan pada atlet pencaksilat santri

Pondok Pesantren Al-Fatah Natar Lampung Selatan Tahun 2017.

3. Pelatih harus menambahkan porsi latihan dalam melakukan tendangan lurus

pada atlet pencaksilat santri Pondok Pesantren Al-Fatah Natar Lampung

Selatan Tahun 2017.

4. Belum diketahui hubungan antara panajang tungkai dan kelentukan dengan

teknik dasar tendangan lurus pada atlet pencaksilat santri Pondok Pesantren

Al-Fatah Natar Lampung Selatan Tahun 2017

C. Pembatasan Masalah

Pendidikan jasmani memiliki cakupan yang cukup luas. Oleh karena itu, agar

penelitian ini terfokus pada satu masalah, maka penulis membatasi

permasalahan sebagai berikut: Hubungan anatara panjang tungkai dan

kelentukan terhadap teknik dasar tendangan lurus pada atlet pencaksilat santri

Pondok Pesantren Al-Fatah Natar Lampung Selatan Tahun 2017.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka penelitian

diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan antara panajang tungkai dengan teknik dasar

tendangan lurus pada atlet pencaksilat santri Pondok Pesantren Al-Fatah

Natar Lampung Selatan Tahun 2017?

2. Apakah ada hubungan kelentukan dengan teknik dasar tendangan lurus pada

atlet pencaksilat santri Pondok Pesantren Al-Fatah Natar Lampung Selatan

Tahun 2017?

3. Apakah ada hubungan antara panajang tungkai dan kelentukan dengan teknik

dasar tendangan lurus pada atlet pencaksilat santri Pondok Pesantren Al-

Fatah Natar Lampung Selatan Tahun 2017?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui hubumgan panjang tungkai dengan teknik dasar tendangan

lurus pada atlet pencaksilat santri Pondok Pesantren Al-Fatah Natar Lampung

Selatan Tahun 2017.

2. Untuk mengetahui hubumgan kelentukan dengan teknik dasar tendangan

lurus pada atlet pencaksilat santri Pondok Pesantren Al-Fatah Natar Lampung

Selatan Tahun 2017.

3. Untuk mengetahui hubungan anatara panjang tungkai dan kelentukan dengan

teknik dasar tendangan lurus pada atlet pencaksilat santri Pondok Pesantren

Al-Fatah Natar Lampung Selatan Tahun 2017.
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F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas dapat di peroleh kegunaan atau manfaat.

Adapun manfat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan akan bermanfaat bagi pelatih Pencak Silat dan

dapat memberikan informasi di bidang ilmu pengetahuannya pada umumnya,

dan ilmu keolahragaan pada khususnya, mengenai panjang tungkai dan

kelentukan dengan teknik dasar tendangan lurus pada atlet Pencak Silat santri

Ponpes Al Fatah Lampung Selatan.

2. Manfaat praktis

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi kepada guru

pendidikan jasmani dan siswa dapat diguakan sebagai acuan dalam

meningkatkan kemampuan teknik tendangan lurus dengan

mengoptimalkan panjang tungkai dan kelentukan

b. Penelitian ini dapat dapat dijadikan salah satu sumber kepada pelatih

untuk dapat melakukan latihan kelentukan untuk menunjang kondisi fisik

pada saat bertanding

c. Bagi sekolah, dapat berguna sebagai masukan untuk lebih meningkatkan

pembelajaran khsusnya pada olagraga Pencak Silat

d. Bagi peneliti lain, sebagai masukan pengetahuan dan menambah

wawasan khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran latihan beladiri

Pencak Silat.
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3. Ruang Lingkup Penelitian

a. Obyek penelitian : Untuk mengetahui hubungan anatara panjang tungkai

dan kelentukan dengan teknik dasar tendangan lurus pada atlet

pencaksilat santri Pondok Pesantren Al-Fatah Natar Lampung Selatan

Tahun 2017

b. Subyek penelitian : santri pondok pesantren Al Fatah Natar Lampung

Selatan

c. Tempat penelitian : padepokan pencak silat Al Fatah Natar Lampung

Selata
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pencak Silat

Pencak silat lahir dari unsur-unsur kebudayaan masyarakat bangsa Indonesia.

Pencak silat terdiri dari dua suku kata yaitu pencak dan silat. Pencak berarti gerak

dasar yang digunakan dalam belajar atau latihan bela diri ataupun pertunjukan

yang terikat pada peraturan. Sedangkan, silat berarti gerak bela diri yang

sempurna yang bersumber pada kerohanian yang suci guna keselamatan diri atau

terhindar dari bahaya atau bencana.

Pencak silat dapat didefinisikan bahwa “pencak silat adalah budaya manusia

Indonesia untuk membela atau mempertahankan eksistensi (kemandirian) dengan

lingkungan hidup guna peningkatan iman dan taqwa dengan Tuhan Yang Maha

Esa”IPSI (1990: 15). Pencak silat merupakan hasil karya manusia Indonesia dan

menjadi salah satu aspek seni budaya daerah-daerah di seluruh pelosok tanah air.

Pada beberapa daerah seni bela diri ini sangat populer dan sering digunakan dalam

berbagai acara pertunjukan baik olahraga maupun acara-acara kesenian.

Ditinjau dari segi seni gerak, pencak silat mempunyai keselarasan dan

keseimbangan antara irama, rasa dan raga dalam proses geraknya. Dengan adanya

keserasian antara irama, penyajian teknik dan penghayatannya dalam melakukan

gerakan pencak silat sehingga mempunyai unsur seni tersendiri bagi yang
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melakukannya maupun yang melihatnya. Setiap daerah di Indonesia mengenal

dan mempunyai seni bela diri pencak silat meskipun berbeda-beda aliran tetapi

tujuannya sama yaitu untuk keselamatan diri.

Sejak dahulu pencak silat digunakan sebagai pembelaan diri untuk

menghindarkan segala ancaman dan menyelamatkan diri, keluarga, masyarakat

serta bangsa dari segala malapetaka dalam kehidupan manusia untuk

mempertahankan keadaan aman, sejahtera dan damai. Pencak silat tidak

membenarkan untuk menyerang lebih dahulu bahkan harus sedapatmungkin

menghindari kontak fisik, sehingga pencak silat di Indonesia mempunyai ciri-ciri

umum dan ciri-ciri khusus.

Ciri-ciri umum pencak silat Indonesia yaitu: Pencak Silat mempergunakan seluruh

bagian tubuh dan anggota badan, dari kuku pada ujung jari kaki atau tangan

sampai pada rambut (terutama perempuan) untuk membela diri. Pencak silat tidak

memerlukan senjata tertentu, benda apapun yang dapat dijadikan senjata (kayu,

batu, pasir, payung, sapu tangan, tas, tusuk konde, sandal, selendang dan

sebagainya.

Ciri-ciri khusus pencak silat Indonesia yaitu: Sikap mengunakan kaidah silat dan

waspada. Mempergunakan kelincahan, kelentukan, kecepatan, Timing dan sasaran

yang tepat, disertai gerakan refleks untuk mengatasi lawan. Selain ciri umum dan

ciri khusus tersebut, pencak silat juga mempunyai sifat-sifat khusus yaitu:

mengunakan kaidah silat, lentuk dan kekerasan sesaat. Tidak membutuhkan

ruangan yang luas, tidak suka meloncat dan menggulung (kecuali permainan

harimau atau monyet). Gerakan tangan halus dan selaras gerakan tangan dapat
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terbuka dan memancing lawan, langkah ringan ke segala penjuru, tidak banyak

bersuara, pernafasan wajar, banyak permainan rendah dan tendangan.

Sejarah Pencak Silat sangatlah panjang dari zaman nenek moyang kita terdahulu

dan berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman dan menyebar keseluruh

belahan dunia. Pencak Silat juga berkembang diluar negeri, seperti: di negara

Belanda, Belgia, Jerman Barat, Denmark, Perancis, Inggris, Australia dan

Amerika Serikat.

Menyadari pentingnya mengembangkan pencak silat untuk ikut mengisi

kemerdekaan, maka perlu adanya organisasi atau wadah pencak silat yang bersifat

nasional yang dapat pula mengikat aliran-aliran pencak silat di seluruh Indonesia,

maka pada tanggal 18 Mei 1948 dibentuklah IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh

Indonesia) dengan ketua umum bapak Mr.Wongsonegoro. kongres IPSI bulan

desember 1950 nama Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) diubah

menjadi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), memandang perlu untuk

mengembangkan olahraga pencak silat, Wardoyo (2014:10)

Sesuai dengan tujuannya pencak silat dapat dibagi menjadi :

a. Pencak Silat sebagai olahraga

b. Pencak Silat sebagai seni

c. Pencak Silat sebagai beladiri

d. Pencak Silat sebagai sarana pendidikan mental.
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B. Tendangan Dalam Pencak Silat

Pencak silat sebagai olahraga bela diri adalah sama dengan olahraga lainnya yang

terbentuk dari beberapa pola gerak atau teknik dasar tertentu. Pada cabang

olahraga bela diri pencak silat ini terdapat dua pola gerakan dasar yang utama

yaitu serangan dan bertahan. Serangan adalah bentuk strategi bela diri pencak silat

yang dalam keadaan tertentu harus diterapkan. Menurut Subroto, dkk., (1996: 39)

bahwa “serangan dengan menggunakan kaki/tungkai (disebut tendangan), dapat

dilakukan dengan menggunakan ujung kaki, tumit, dan telapak kaki.”

Tendangan pada olahraga pencak silat dapat dilakukan dengan beberapa bagian

dari kaki yang dijadikan sebagai media untuk melakukan serangan dengan lawan

seperti ujung kaki, tumit dan telapak kaki. Bagian-bagian dari kaki tersebut yang

diarahkan ke sasaran pada bagian tubuh lawan. “Serangan adalah tendangan pada

suatu sasaran di bagian tubuh lawan” Subroto, dkk (1996: 31). Pemilihan sasaran

pada bagian tubuh lawan dalam melakukan tendangan sangat ditentukan oleh pola

pelaksanaan gerakan tendangan dan juga keadaan lawan.

Tendangan merupakan pola gerak yang memiliki karakteristik tertentu yang

melibatkan anggota tubuh yaitu tungkai untuk dijadikan sebagai senjata dalam

melancarkan serangan ke sasaran tubuh lawan. Kemampuan jangkauan tendangan

pada sasaran tubuh lawan sangat menentukan untuk tercapainya tujuan tendangan

yang dilakukan. Untuk mencapai jangkauan tendangan tersebut, maka potensi

tubuh yaitu panjang tungkai dapat menjadi penentu tingkat kemampuan tendangan

dalam olahraga pencak silat. Menurut Agusti (1992: 87) bahwa “tendangan dalam

pencak silat adalah serangan dengan meluruskan tungkai sehingga dapat
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mengenai lawan. Kosasi (1994: 132) mengemukakan bahwa “tendangan pencak

silat adalah serangan dengan meluruskan kaki.”

Pesilat dituntut mampu menguasai serangan-serangan dengan tendangan yang

beraneka ragam agar serangan yang dilancarkan dapat dengan telak mengenai

sasaran tubuh lawan. Olahraga pencak silat, terdiri dari beberapa macam

tendangan yaitu: 1) Tendangan lurus ke depan, 2) Tendangan samping, 3)

Tendangan belakang, dan 4) Tendangan busur/putar. Subroto, dkk (1996: 39).

Teknik pelaksanaan tendangan dilakukan dengan salah satu kaki, sedangkan kaki

yang lainnya menjadi kaki tumpu. Kemampuan menjaga keseimbangan tubuh dan

pengerahan tenaga pada kaki sering menjadi hal yang dominan dapat menentukan

efektifnya tendangan yang dilakukan. Jadi serangan dengan menggunakan

tendangan dilakukan dengan mengangkat kaki penendang setinggi lutut, lalu

dengan mengendalikan keseimbangan gerakan kaki ke sasaran yang hendak

dicapai. Apabila tendangan dapat dilakukan dengan mengerahkan kekuatan dan

kecepatan dengan kontraksi maksimal (tenaga eksplosif) pada kaki penendang ke

arah tubuh atau bagian tubuh lawan, tentu hasilnya akan lebih efektif. Pada saat

tendangan dilakukan, perlu kemampuan bertumpu pada kaki (kuda-kuda) pada

satu kaki serta kemampuan menjaga keseimbangan tubuh.

Pada tendangan lurus teknik pelaksanaannya adalah paha di angkat kedepan

kemudian kaki melecutkan kedepan arah sasaran. Badan condongkan ke depan

untuk menjaga keseimbangan. Untuk bentuk tendangan ini, bagian pangkal jari

kaki yang dipergunakan untuk mengenai sasaran pada bagian tubuh lawan.
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Gambar 1. Tendangan Lurus

Agar pelaksanaan jenis-jenis tendangan dapat lebih efektif, maka harus

ditunjang dengan sikap kuda-kuda yang mantap serta dengan sikap tangan

dan tubuh yang benar. Penguasaan keseimbangan badan pada saat tendangan

dilakukan akan banyak membantu dalam melancarkan serangan dengan

tendangan pada olahraga pencak silat.

C. Panjang Tungkai

Panjang tungkai adalah jarak vertikal antara telapak kaki sampai dengan pangkal

paha yang diukur dengan cara berdiri tegak. Panjang tungkai sebagai bagian dari

postur tubuh memiliki hubungan yang sangat erat dalam kaitannya sebagai

pengungkit disaat menendang bola. Panjang tungkai sebagai salah satu anggota

gerak bawah memiliki peran penting dalam unjuk kerja olahraga. Sebagai anggota

gerak bawah, panjang tungkai berfungsi sebagai penopang gerak anggota tubuh

bagian atas, serta penentu gerakan baik dalam berjalan, berlari, melompat maupun

menendang.



15

Panjang tungkai melibatkan tulang-tulang dan otot-otot pembentuk tungkai baik

tungkai bawah dan tungkai atas. Tulang-tulang pembentuk tungkai meliputi

tulang-tulang kaki, tulang tibia dan fibula, serta tulang femur, menurut Raven

(1981: 14).

Anggota gerak bawah dikaitkan pada batang tubuh dengan perantaraan gelang

panggul, meliputi: (1) tulang pangkal paha (Coxae), (2) tulang paha (Femur), (3)

tulang kering (Tibia), (4) tulang betis (Fibula), (5) tempurung lutut (Patela), (6)

tulang pangkal  kaki (Tarsalia), (7) tulang telapak kaki (Meta Tarsalia), dan (8)

Ruas jari-jari kaki (Phalangea). Syaifuddin (1996: 31)

Menurut Hidayat (1999: 255) bahwa tungkai merupakan anggota tubuh

(ekstremitas) bagian bawah dan terdiri dari tungkai atas (femur), tungkai bawah

(tibia dan fibula) dan kaki. Sedangkan kaki meliputi pergelangan kaki

(ankle/tarsus), tapak kaki (metatarsus), dan lima jari kaki (phalangeus)”. Jadi,

Panjang tungkai secara ringkas dapat dikatakan sebagai jarak vertikal antara

telapak kaki sampai dengan pangkal paha yang diukur dengan cara berdiri tegak.

Panjang tungkai sebagai bagian dari postur tubuh memiliki hubungan yang sangat

erat dalam kaitannya sebagai jangkauan di saat melakukan tendangandalam

pencek silat. Tungkai sebagai anggota tubuh bagian bawah (lower body)

berfungsi sebagai penahan badan. Adapun fungsi dari tungkai menurut Tim

Anatomi FIK UNY (2003): “Tungkai sesuai fungsinya sebagai alat gerak,

menahan berat badan bagian atas, dapat memindahkan tubuh (bergerak), dapat

menggerakkan tubuh ke arah atas dan lainnya”. Panjang tungkai diperlukan dalam

olahraga pencak silat, karena atlet pencak silat yang mempunyai tungkai panjang
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memiliki jangkauan tendangan yang lebih jauh dibandingkan dengan yang

memiliki tungkai pendek pada derajat sudut yang sama

Gambar 2. Panjang tungkai

Menurut Evelyn C. Pearce (2006:75) anggota bawah terdiri dari tiga puluh satu

tulang yaitu:

1 Tulang coxae - Tulang pangkal paha
1 Femur - Tulang paha
1 Tibia - Tulang kering
1 Fibula - Tulang betis
1 Patela - Tempurung lutut
1 Tulang tarsal -Tulang pangkal kaki
5 Tulang metatarsal - Tulang telapak kaki
14 Alanx - Ruas jari kaki

D. Kelentukan

Dalam pengembangan keterampilan pada cabang-cabang olahraga termasuk

pencak silat, hampir setiap olahraga mempunyai kekhususan unsur kondisi fisik

yang dominan, yang merupakan peningkatan dari komponen-komponen fisik

dasar seperti daya tahan kekuatan dan kelentukan. Ini berarti kelentukan

merupakan salah komponen dasar dalam melatih kondisi fisik agar performa

dalam cabang-cabang olahraga juga akan meningkat.

Menurut Lutan dkk (2002:80) kelentukan dapat didefinisikan sebagai kemampuan

dari sendi dan otot, serta tali sendi dan sekitarnya untuk bergerak dengan leluasa
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dan nyanman dalam ruang gerak maksimal yang diharapkan. Kelentukan

maksimal memungkinkan sekelompok atau satu sendi untuk bergerak efisien.

Suharjana (2004:70) menerangkan bahwa kelentukan adalah kemampuan otot atau

persendian untuk bergerak secara leluasa dalam ruang gerak yang maksimal.

Apabila seseorang mempunyai kelentukan yang optimal, maka akan menambah

efisiensi dalam melakukan gerak yang lain.

Kelentukan menurut Harsono (2000:132) yaitu kemampuan seseorang untuk

mengerakkan tubuh dan bagian-bagian tubuh dalam satu ruang gerak yang seluas

mungkin, tanpa mengalami, menimbulkan cedera pada persendian dan otot sekitar

persendian itu.

Dengan demikian kelentukan yang dimiliki oleh seseorang akan dapat:

1. Mengurangi kemungkinan terjadinya cidera otot dan sendi

2. Membantu mengembangkan kecepatan, koordinasi dan kelincahan,

Membantu perkembangan prestasi,

3. Menghemat pengeluaran tenaga (efisien) pada waktu melakukan gerakan-

gerakan dan,

4. Membantu memperbaiki sikap tubuh.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa orang yang fleksibel

adalah orang yang mempunyai ruang gerak yang luas dalam sendi-sendinya dan

mempunyai otot-otot yang elastis. Perbaikan kelentukan akan dapat mengurangi

kemungkinn cidera otot dan sendi, efisien dalam melakukan gerakan-gerakan, dan

membantu memperbaiki sikap tubuh sehingga dapat menciptakan prestasi yang

optimal.
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Gambar 3. Kelentukan

E. Kerangka Berfikir

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas maka peneliti merasa penting untuk melihat

kemampuan kondisi fisik atlet dan kemampuan suatu cabang olahraga. Dalam

kerangka berpikir ini peneliti akan melihat seberapa besar hubungan antara

panjang dan kelentukan dengan  kebenaran atlet melakukan teknik dasar

tendangan lurus. Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas

peneliti dapat merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut Hubungan antara

panjang tungkai dan kelentukan dengan hasil melakukan teknik dasar tendangan

lurus pada atlet pencak silat santri pondok pesantren Al Fatah, Natar, Lampung

Selatan

F. Hipotesis

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

yang bersifat sementara dengan 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.
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Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Ada hubungan yang signifikan panjang tungkai dengan teknik dasar

tendangan lurus pada atlet pencak silat santri pondok pesantren Al Fatah,

Natar, Lampung Selatan tahun 2017

H2 : Ada hubungan yang signifikan kelentukan dengan teknik dasar

tendangan lurus pada atlet pencak silat santri pondok pesantren Al Fatah,

Natar, Lampung Selatan tahun 2017.

H3 : Ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dan kelentukan

dengan teknik dasar tendangan lurus pada atlet pencak silat santri pondok

pesantren Al Fatah, Natar, Lampung Selatan tahun 2017
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III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menurut Suharsimi 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. Suharsimi 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 mengetahui hubungan panjang tungkai dan kelentukan dengan

tehnik dasar tendangan lurus pada atlet pencak silat santri pondok pesantren Al

Fatah, Natar, Lampung Selatan. Adapun desain penelitian digambarkan sebagai

berikut :
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Gambar 4 : Desain Penelitian
Sumber : (Sugiyono, 2009: 234)

Keterangan :
X1 : Panjang tungkai
X2 : kelentukan
Y  : tekhnik dasar tendangan lurus

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 penelitian

ini adalah atlet Pencak Silat Pondok Pesantren Al Fatah Lampung Selatan

yang berjumlah 15 orang.

X1

X2

Y
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2. Sampel

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

tetapi dapat dilakukan dengan sebagian dari jumlah populasi tersebut.

Suharsimi Arikunto (2006: 131), mengemukakan bahwa sampel adalah

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut (Arikunto, 2010: 107)

sebagai berikut “Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang

dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan

penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar (lebih dari 100 orang)

maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih besar dari

itu”. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dari atlet lapis satu

kategori laga putra dan kategori seni TGR (Tunggal, Ganda dan Beregu)

sebanyak 15 orang atlet putra.

C. Definisi Oprasional variabel

Menurut Arikunto (2006: 160) variabel adalah gejala yang bervariasi yang

menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel bebas

dan satu variabel terikat (Y). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini ada dua

variabel bebas yaitu:

1. Panjang Tungkai (Variabel Bebas)

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.
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2. Kelentukan (Variabel Bebas)

Kelentukan adalah kemampuan otot atau persendian untuk bergerak secara

leluasa dalam ruang gerak yang maksimal. Apabila seseorang mempunyai

kelentukan yang optimal, maka akan menambah efisiensi dalam melakukan

gerak yang lain.

3. Teknik Dasar Tendangan Lurus (Variabel Terikat)

Teknik ini adalah dasar gerakan yang biasa di gunakan pada saat menyerang

lawan, serangan jurus ini menggunakan sebelah kaki dan tungkai, lintasannya

kearah depan dengan posisi badan menghadap depan, dengan kenaannya

pangkalan jari-jari kaki bagian dalam dengan sasaran uluh hati dan dagu

D. 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. Instrumen Panjang Tungkai

a. Tujuan

Alat yang digunakan adalah Antrophometer, alat ini digunakan untuk

mengukur panjang tungkai

b. Alat dan fasilitas :

1) Antrophometer
2) Alat Tulis
3) Formulir tes
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c. Pelaksanaan

Testi berdiri dengan kedua kaki dirapatkan, pandangan lurus ke arah

depan. Kemudian testor mulai mengukur panjang tungkai menggunakan

antrophometer dari mulai pangkal paha hingga mata kaki testi.

d. Penilaian

Hasil yang dicatat yaitu yang valid dengan akurasi penunjuk ukuran yang

terdapat pada jarum penunjuk antrophometer.

Gambar 5. Antrophometer
Sumber : (Google Image, Alat ukur antrophometer)

2. Instrumen Kelentukan.

a. Tujuan

Alat yang digunakan adalah Flexometer, alat ini digunakan untuk

mengukur kelentukan

b. Alat perlengkapan yang digunakan

1) Flexometer

2) Blangko dan alat tulis

c. Pelaksanaan tes

Testee berada pada posisi badan telungkup dengan lutut bagian belakang

lurus, perlahan lentingkan badan dengan posisi tangan lurus kedepan
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mendorong mistar skala keatas dan usahakan mendorong mistar sejauh

mungkin selama 3 detik, skor terjauh dicatat dengan satuan cm.

d. Penilaian

Hasil yang dicatat yaitu yang valid dengan akurasi penunjuk ukuran yang

terdapat pada jarum penunjuk Flexometer

Gambar 6. Flexometer
Sumber : (Google Image, Alat ukur Flexometer)

3. Instrumen Teknik Dasar Tendangan Lurus

a. Tujuan

Untuk mengetahui penampilan keterampilan Pencak Silat (untuk teknik

tendangan lurus)

b. Peralatan

1) Sabuk / tali

2) Meteran

3) Tiang setinggi 2 meter (2 buah)/ di ganti orang untuk memegang

c. Pelaksanaan

Atlet bersiap-siap berdiri di belakang sabuk dengan jarak 60 cm (putri)

dan 90 cm (putra) secara horizontal dan dengan ketinggian 75 cm (putri)

dan 100 cm (putra). Kemudian melakukan tendangan di tempat dimana
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teknik tendangan harus melewati sabuk/tali, tanpa menyentuh, setiap

tendangan yang menyentuh sabuk/tali akan di kurangi 1. Setiap atlet

melakukan tendangan secara berturut-turut sebanyak 10 tendangan untuk

kaki kanan dan 10 tendangan untuk kaki kiri. Pelaksanaan dapat

dilakukan 3 kali dan di ambil nilai tertinggi

d. Penilaian

Skor berdasarkan jumlah penampilan atlet berdasarkan kisi-kisi

instrumen dan di kurangi nilai kesalahan dalam menendang bila

menyentuh tali. Indikator dalam tes ini adalah: 1) posisi sikap pasang; 2)

angkatan; 3) saat melepas tendangan/lintasan; 4) kembali ke sikap

pasang.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik korelasi carl pearson dan korelasi

ganda. Sehubungan penelitian ini adalah penelitian populasi, maka tidak

diperlukan uji prasyarat. Pengujian hipotesis mencari koefisien korelasi. Menurut

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

digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran dua variabel yang 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

= Σ − (Σ Σ )[ Σ − (Σ ) ][ Σ − (Σ ) ]
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Keterangan :
rxy : Koefisien korelasi
n : Jumlah sampel
x : Skor variabel X
y : Skor variabel Y
∑x : Jumlah skor variabel X
∑y : Jumlah skor variabel Y
∑x2 : Jumlah skor variabel X kuadrat
∑y2 : Jumlah skor variabel Y kuadrat

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

ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien korelasi. Dan koefisien korelasi adalah 0

maka tidak terdapat hubungan.

Tabel 1. 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
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2. Mencari korelasi antara X1 dan X2

Keterangan :

X1X2 r : Koefisien korelasi antara X1 dan X2

N : Jumlah populasi
X1 : Skor variabel X1

X2 : Skor variabel X2

ΣX1 : Jumlah skor variabel X1

ΣX2 : Jumlah skor variabel X2

ΣX1
2 : Jumlah skor variabel X1 kuadrat

ΣX2
2 : Jumlah skor variabel X2 kuadrat

Setelah dihitung korelasi antara X1 dan X2 selanjutnya untuk mengetahui

kontribusi secara bersamaan antara (X1) dan (X2) dengan (Y) digunakan korelasi

ganda.

3. 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 7 : Bagan Kolerasi Ganda
Sumber : (Sugiyono, 2009:219)

X1

X2

Y
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Rumus Korelasi ganda :

, , = + − (2 x x )(1 − )
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



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan teknik dasar 

tendangan lurus pada atlet pencaksilat santri Pondok Pesantren Al-Fatah 

Natar Lampung Selatan Tahun 2017. 

2. Ada hubungan yang signifikan kelentukan dengan teknik dasar tendangan 

lurus pada atlet pencak silat santri pondok pesantren Al Fatah Natar Lampung 

Selatan tahun 2017. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dan kelentukan dengan 

teknik dasar tendangan lurus pada atlet pencak silat santri pondok pesantren 

Al Fatah, Natar, Lampung Selatan tahun 2017 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat 

disampaikan yaitu: 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi kepada guru pendidikan 

jasmani dan siswa dapat diguakan sebagai acuan dalam meningkatkan 
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kemampuan tendangan lurus dengan mengoptimalkan panjang tungkai dan 

kelentukan 

b. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber kepada pelatih untuk dapat 

melakukan latihan kelentukan untuk menunjang kondisi fisik pada saat 

bertanding 

c. Bagi sekolah, dapat berguna sebagai masukan untuk lebih meningkatkan 

pembelajaran khsusnya pada olagraga Pencak Silat  

d. Bagi peneliti lain, sebagai masukan pengetahuab dan menambah wawasan 

khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran latihan beladiri Pencak Silat. 
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