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Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi 

daya ledak otot tungkai dan kelentukan dengan kecepatan tendangan sabit pada 

atlet UKM Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas Lampung. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif korelasional dengan populasi sekaligus 

sampel sebanyak 20 orang atlet karena itu disebut populasi sampel.  

 

Pengumpulan data menggunakan metode survey teknik tes, dimana pengambilan 

data dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan 

pengukuran di lapangan menggunakan alat berupa: standing broad jump sebagai 

alat ukur daya ledak, sit and reach sebagai alat ukur kelentukan dan stopwatch 

sebagai alat ukur kecepatan tendangan sabit dengan sasaran handback.  
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Berdasarkan hasil analisis uji statistik korelasi product moment,  maka hasil 

penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: ada hubungan yang signifikan antara 

daya ledak otot tungkai dengan kecepatan tendangan sabit dengan nilai r = 0,894, 

ada hubungan yang signifikan antara kelentukan dengan kecepatan tendangan 

sabit dengan nilai r = 0,833. 

 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki kontribusi 

yang positif dengan hasil kecepatan tendangan sabit pada atlet UKM Pencak Silat 

Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas Lampung, dan yang paling besar 

kontribusinya adalah daya ledak otot tungkai sebesar 80,023%. 

 

Kata Kunci: daya ledak, kelentukan, tendangan sabit. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan pencak silat menjadi salah satu olahraga yang mulai di 

pertandingkan di berbagai multi event regional dan internasional memberi 

konsekuensi bahwa olahraga tersebut sudah di terima menjadi olahraga dunia, 

sehingga semua negara yang mengembangkan pencak silat akan berusaha 

seoptimal mungkin untuk mendapatkan atau meraih medali. 

 

Pencak silat merupakan salah satu budaya  asli bangsa Indonesia, dimana 

sangat diyakini oleh para pendekarnya dan pakar pencak silat bahwa 

masyarakat Melayu saat itu menciptakan dan mempergunakan ilmu bela diri ini 

sejak di masa prasejarah. Di kawasan Melayu dapat ditemukan bela diri pencak 

silat dengan mempergunakan istilah bermacam-macam seperti „bersilat‟, 

‟gayong‟, ‟cekak‟ di semenanjung Malaysia dan Singapura, dan di Thailand di 

provinsi Pattani, Satun, dan Narathiwat digunakan „pesilat‟. Hal ini 

membuktikan bahwa bela diri ini bersumber dari Indonesia, karena bila di 

urutkan mereka mengakui pernah berguru dengan orang Indonesia (Johansyah, 

2014:2) 
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Di Indonesia sendiri istilah pencak silat baru mulai dipakai setelah berdirinya 

Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), sebelumnya di daerah Sumatera lebih 

dikenal dengan istilah silat, sedangkan di tanah Jawa kebanyakan dikenal 

dengan istilah pencak saja.  

 

Beberapa perguruan pencak silat dalam melakukan pendekatan  kepada IPSI, 

perguruan-perguruan tersebut sebagai berikut: Setia Hati Terate, Tapak Suci, 

KPS Nusantara, Perisai Diri, Prasadja Mataram, Perpi Harimurti, Perisai Putih, 

Putra Betawi, PPSI. Organisasi pencak silat di Indonesia di didirikan pada 

tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, yang diprakarsai oleh Mr. Wongsonegoro, 

yang saat itu menjabat sebagai ketua Pusat Kebudayaan Kedu. 

 

Usaha para pendekar dan semua pihak dengan rasa cinta dan kesadaran akan 

tuntutan zaman, terutama generasi mudanya untuk menjadikan pencak silat 

benar-benar di hayati dan berkembang di masyarakat, maka mulai PON I 

sampai dengan PON VII Pencak Silat di pertandingkan secara ekshebisi dan 

pada PON VIII tahun 1975 di Jakarta, pada kepemimpinan bapak 

Cokropranolo Pencak Silat resmi di pertandingkan. 

 

Kategori tanding adalah kategori yang menampilkan dua orang pesilat dari 

kedua kubu yang berbeda. Keduanya saling berhadapan dengan unsur 

pembelaan dan serangan, yaitu menangkis, mengelak, menyerang pada sasaran 

dan menjatuhkan lawan, pengunaan taktik dan teknik bertanding, ketahanan 

stamina dan semangat juang, menggunakan kaidah dan pola langkah yang 

memanfaatkan kekayaan teknik jurus, untuk mendapatkan nilai tebanyak. 
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Berdasarkan pedoman dan peraturan dalam berbagai pertandingan pencak silat 

bahwa ilmu bela diri pencak silat memiliki keunikan di bandingkan dengan 

olahraga bela diri lainnya, hal ini di tetapkan dalam empat pola dalam 

pertandingan pencak silat yaitu : 1) sikap pasang, 2) pola langkah, 3) serang 

bela, 4) kembali ke sikap pasang. Keempat pola tersebut merupakan satu 

kesatuan gerak yang membentuk suatu rangkaian sehingga menjadi pola gerak 

tertentu (Lubis, 2004:18). 

 

Seorang pesilat harus memiliki keterampilan tendangan yang cukup kuat dan 

akurat sehingga keterampilan tendangan tersebut di kategorikan sebagai 

keterampilan khusus. Oleh sebab itu tendangan yang baik adalah tendangan 

yang sulit untuk dibaca, atau di antisipasi, maupun ditangkap oleh lawan.  

 

Dalam teknik serangan tungkai dan kaki pada perguruan Persaudaraan Setia 

Hati Terate terdapat beberapa jenis tendangan yaitu: tendangan lurus, 

tendangan tusuk, tendanagan kepret, tendangan jejag, tendangan gajul, 

tendangan samping, tendangan celorong, tendangan belakang, tendangan kuda, 

tendangan taji, tendangan sabit, tendangan bawah dan gejig. 

 

Tendangan sabit adalah tendangan yang sering digunakan oleh para atlet dalam 

latihan teknik maupun dalam bertarung, hal ini di sebabkan karena gerakan 

tendangan ini lebih praktis dari tendangan lainnya. Untuk menguasai teknik 

tendangan sabit diperlukannya unsur-unsur berupa daya ledak otot tungkai 

sebagai power dalam melakukan tendangan sabit, daya ledak selalu diperlukan 

dalam praktik olahraga yang bersifat eksplosif. Daya ledak akan terjadi karena 

adanya unjuk kerja dari serabut-serabut otot. Jenis serabut otot yang 



4 

 

 

 

menggerakkan anggota tubuh dikelompokkan menjadi dua golongan besar, 

yaitu serabut otot cepat (fast twitch fibres) dan serabut otot lambat (slow twitch 

fibres) (Hermawan, 2015: 22).  

 

Jenis serabut otot yang digunakan dalam daya ledak adalah serabut otot cepat 

(fast twitch fibres), karena jenis serabut otot cepat ini dalam menampilkan 

kontraksi otot dapat dilakukan secara cepat dan kuat. 

Serabut otot cepat (fast twitch fibres) banyak mengandung miogloblin dan 

mempunyai banyak retikulum sarkoplasma di bandingkan dengan serabut otot 

lambat. Keadaan tersebut menyebabkan proses pelepasan ion kalsium 

berlangsung dengan cepat sehingga proses kontraksi yang dihasilkan akan 

berlangsung cepat. Dalam serabut otot cepat proses penyediaan energi 

berlangsung melalui metabolisme anaerobik. Kapasitas anaerobik jumlahnya 

sangat terbatas, sehingga akan cepat habis dan menimbulkan kelelahan.  

Serabut otot putih memiliki ciri utama yaitu cepat dalam menjawab rangsangan 

dan puncak kekuatan yang dihasilkan lebih besar dari otot merah. 

 

Pada tendangan sabit juga terdapat unsur kelentukan dalam proses pergerakan 

dalam menendang. Kelentukan atau fleksibility adalah kemampuan orang 

melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi (Harsono, 1988: 163). Kelentukan 

juga ditentukan oleh elastis tidaknya otot-otot, tendo, dan ligamen. Orang yang 

fleksibel adalah orang yang mempunyai ruang gerak yang luas dalam sendi-

sendinya dan yang mempunyai otot-otot elastis. Dengan demikian jelas bahwa 

kelentukan memegang peranan yang sangat besar dalam mempelajari 

keterampilan gerakan dan dalam mengoptimalkan  kemampuan fisik yang lain. 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada atlet di perguruan Pencak 

Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas Lampung, pada pelaksanaan 

latihan teknik dan tarung khususnya teknik tendangan sabit harus memiliki 

kecepatan dan ketepatan sasaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Latihan 

teknik dan taktik yang kurang maksimal menyebabkan tendangan ini mudah 

tertangkap meskipun tidak terlalu sering di jatuhkan. Padahal ditinjau dari ke 

efektifannya tendangan sabit ini yang paling mudah untuk dilakukan. Hal ini 

juga memerlukan beberapa unsur terkait yang dapat memicu tendangan yang 

baik dan benar. 

 

Namun sebagian besar para atlet khususnya dari perguruan Pencak Silat 

Persaudaraan Setia Hati Terate mengatakan bahwa pada saat mereka 

melakukan tendangan sabit, tendangan mereka sering tertangkap meski pun 

tidak selalu terbanting oleh pihak lawan, tendangan mereka juga sering tidak 

tepat sasaran. 

 

Dengan demikian, bahwa daya ledak otot tungkai dan kelentukan memiliki 

hubungan terhadap kualitas kecepatan tendangan sabit atlet di perguruan 

Persaudaraan Setia Hati Terate. Oleh karena itu, penulis mengangkat masalah 

ini dengan melakukan penelitian yang berjudul “Kontribusi Daya Ledak Otot 

Tungkai dan Kelentukan dengan Kecepatan Tendangan Sabit pada Atlet UKM 

Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas Lampung”. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifiaksi masalah dari 

penelitian ini adalah:  

1. Pada umumnya seorang atlet pencak silat khususnya pada atlet 

Persaudaraan Setia Hati Terate masih belum maksimal dalam menggunakan 

tendangan sabit pada saat teknik dan tarung. 

2. Daya ledak otot tungkai yang kurang maksimal  membuat tendangan sabit 

mudah di tangkap oleh lawan. 

3. Kelentukan yang dimiliki oleh atlet akan mempengaruhi kecepatan 

pergerakan tendangan sabit. 

4. Belum diketahuinya seberapa besar kontribusi daya ledak otot tungkai dan 

kontribusi kelentukan dengan kecepatan tendangan sabit pada atlet UKM 

Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas Lampung. 

 

C. Batasan Masalah 

Dari banyaknya masalah yang akan muncul, maka perlu di adakan pembatasan 

masalah, agar penelitian ini lebih terfokus dalam pengkajiannya. Adapun 

batasan masalahnya yaitu: 

1. Daya ledak otot tungkai yang berkontribusi dengan kecepatan tendangan 

sabit pada atlet UKM Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate 

Universitas Lampung. 

2. Kelentukan yang berkontribusi dengan kecepatan tendangan sabit pada atlet 

UKM Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas Lampung. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang dikemukakan, 

maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar kontribusi daya ledak otot tungkai dengan  kecepatan 

tendangan sabit pada atlet UKM Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati 

Terate Universitas Lampung? 

2. Seberapa besar kontribusi kelentukan dengan kecepatan tendangan sabit 

pada atlet UKM Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas 

Lampung? 

3. Manakah yang memberikan kontribusi lebih besar antara daya ledak otot 

tungkai dan kelentukan dengan kecepatan tendangan sabit pada atlet UKM 

Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas Lampung? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi daya ledak otot tungkai dengan 

kecepatan tendangan sabit pada atlet UKM Pencak Silat Persaudaraan Setia 

Hati Terate Universitas Lampung. 

2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi kelentukan dengan kecepatan 

tendangan sabit pada atlet UKM Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati 

Terate Universitas Lampung. 

3. Untuk mengetahui kontribusi mana yang lebih besar antara daya ledak otot 

tungkai dan kelentukan dengan kecepatan tendangan sabit pada atlet UKM 

Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas Lampung. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga informasi 

di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu keolahragaan pada 

khususnya, serta dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait: 

1. Bagi Peneliti 

Agar dapat melakukan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu 

keolahragaan khususnya di cabang bela diri pencak silat, serta dapat 

mengetahui seberapa besar kontribusi daya ledak otot tungkai dan 

kelentukan yang akan diberikan dengan kecepatan tendangan sabit. 

2. Bagi Atlet 

Agar atlet dapat mengetahui faktor apa saja dalam dirinya yang dapat 

berpengaruh dalam latihan teknik khususnya pada kecepatan tendangan 

sabit. 

3. Bagi Pelatih 

Memberikan wawasan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pelatih dan 

sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah dalam rangka 

meningkatkan prestasi atlet. 

4. Bagi Organisasi atau IPSI 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dalam upaya 

pengkajian kontribusi daya ledak otot tungkai dan kelentukan terhadap 

kecepatan tendangan sabit pada atlet menuju peningkatan yang lebih baik. 
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5. Bagi Program Studi 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya 

meningkatkan pengembangan ilmu keolahragaan yang lebih luas dan 

lebih maju untuk mencapai prestasi yang lebih baik, khususnya pada 

cabang olahraga bela diri pencak silat.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Hakikat Olahraga 

Olahraga milik semua manusia (human being), olahraga penting baik laki-laki 

dan juga perempuan karena olahraga memberi peluang untuk belajar, 

mengalami keberhasilan, peluang untuk bekerja sama, dan saat menunjukkan 

keunggulan. Dimaknai pula bahwa olahraga dapat menciptakan kebersamaan, 

toleransi, di samping juga dapat menampilkan aktualisasi diri. 

 

Kegiatan olahraga selalu menunjukan wujud nyata dan kehadiran fisik. 

Olahraga didefinisikan beragam definisi dan tidak pernah usai, hal tersebut di 

sebabkan oleh karakteristik olahraga itu sendiri yang semakin berkembang, 

semakin lama kian berubah dan semakin kompleks baik dari jenis kegiatannya 

yang beragam, juga penekanan motif yang ingin dicapai atau pun konteks 

lingkungan sosial budaya tempat pelaksanaannya.  

 

Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2005 olahraga merupakan segala kegiatan 

yang sistematis untuk mendorong, membina, dan mengembangkan potensi 

jasmani, rohani, serta sosial. Sedangkan WHO dengan istilah “physical 

activity” dalam segala pengertian segala bentuk aktivitas gerak yang dilakukan 

setiap harinya, termasuk juga bekerja, rekreasi, latihan, dan aktivitas olahraga. 
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Bagi orang awam, istilah olahraga identik dengan bentuk kegiatan olahraga 

kompetitif, dan bisa juga olahraga rekreasi. Sementara pada Pembina 

pendidikan jasmani, olahraga di pahami sebagai aktivitas jasmani yang 

mencakup kegiatan kompetisi formal, informal, rekreasi, bermain, dan juga 

latihan fisik.  

 

B. Pembinaan Olahraga Menuju Prestasi 

Untuk mencapai prestasi atlet secara maksimal diperlukan pembinaan yang 

terprogram, terarah dan berkesinambungan serta didukung dengan penunjang 

yang memadai. Dan untuk mancapai prestasi optimal atlet, juga diperlukan 

latihan intensif dan berkesinambungan kadang-kadang menimbulkan rasa 

bosan (baredom).  

 

Hal ini dapat menjadi penyebab penurunan prestasi, oleh karena itu diperlukan 

pencegahan yaitu dengan merencanakan dan melakukan latihan-latihan yang 

bervariasi. 

 

Berlatih secara intensif belum cukup untuk menjamin tercapainya peningkatan 

prestasi hal ini karena peningkatan prestasi tercapai bila selain intensif, latihan 

dilakukan dengan bermutu dan berkualitas. 

 

C. Daya Ledak Otot Tungkai 

Daya ledak adalah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan yang 

utuh (Suharno HP, 1986:37). Daya ledak merupakan suatu komponen  

biomotor dalam kegiatan olahraga, karena daya ledak akan menentukan 
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seberapa keras orang memukul, menendang, seberapa jauh melakukan tolakan, 

dan seberapa cepat orang berlari. 

 

Besarnya kemampuan daya ledak otot tungkai seseorang bisa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu: 

1. Kekuatan 

Kekuaatan adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan 

terhadap suatu tahanan (Harsono, 1988:178). Kekuatan merupakan 

komponen kondisi fisik yang menyangkut masalah kemampuan seorang 

pada saat mempergunakan otot-ototnya menerima beban dalam waktu 

tertentu.  

 

Kekuatan adalah suatu gaya sekelompok otot yang digunakan untuk 

melawan atau menahan beban dalam waktu maksimal, maka kekuatan 

dapat dikatakan sebagai kemampuan otot atau sekelompok otot untuk 

menahan serta menerima beban sewaktu bekerja yang dapat diperlihatkan 

setiap individu untuk mendorong atau menekan suatu objek. 

 

2. Kecepatan 

Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang 

sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau 

kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya (Harsono, 1988: 216). Kecepatan  merupakan salah satu 

kemampuan  biomotor yang sangat penting dalam olahraga kecepatan dan 

kapasitas untuk bergerak dengan sangat cepat, dengan kata lain kecepatan 

adalah kemapuan seseorang dalam melakukan sesuatu dengan waktu yang 
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sesingkat-singkatnya. Kecepatan anggota tubuh seperti lengan dan tungkai 

adalah penting pula guna memberikan akselerasi kepada objek-objek 

eksternal seperti pencak silat. 

 

3. Usia 

Daya ledak otot apabila tidak sering berlatih akan mengalami penurunan 

kecepatan dan kekuatan pada usia 25 tahun. Kekuatan statis dan dinamis 

akan meningkat pada usia 20-29 tahun,  sisa-sisa kekuatan dan kecepatan 

dilanjutkan hampir konstan  pada usia 40-49 tahun, kemudian pada usia 50 

tahun, selanjutnya kekuatan dan kecepatan akan menurun secara bermakna 

searah bertambahnya usia. 

 

Kekuatan tungkai akan dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dalam 

mencapai kecepatan maksimal, kekuatan tungkai dalam olahraga sangat 

dibutuhkan di setiap cabang. Menurut Hermawan (2015:36) tulang-tulang yang 

menyusun kerangka gerak bawah, antara lain tulang  femur, tibia, fibula, 

patella, tarsalia, meta tarsalia, dan phalanges. Jadi tungkai adalah keseluruhan 

rangkaian dari pangkal paha sampai ujung kaki. Tungkai termasuk dalam 

anggota kerangka bawah (extrimitas inferior).  

 

Pada tungkai  terdapat tulang dan otot. Tulang berfungsi sebagai kerangka 

tubuh yang kaku, dan memberikan tempat perlekatan pada tubuh seseorang.  

Tulang yang terdapat pada tungkai yaitu: 

1. Pembagian tulang di area paha 

1) Osteon Femur (tulang paha) 
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2. Pembagian tulang di area betis yaitu: 

1) Osteon Tibia (tulang kering) 

2) Osteon Fibula (tulang betis) 

3. Pembagian tulang di area lutut yaitu: 

1) Osteon Patella (tulang lutut/tulang tempurung) 

4. Pembagian tulang di area kaki yaitu: 

1) Osteon Tarsals (tulang pangkal kaki) 

2) Osteon Metatarsals (tulang telapak kaki) 

3) Osteon Phalanges (tulang jari-jari kaki) 

 

Menurut Hermawan (2015:37) otot merupakan sebuah alat yang menguasai 

gerak aktif dan memelihara sikap tubuh. Otot  adalah suatu jaringan tubuh 

manusia maupun hewan yang berperan sebagai alat gerak aktif yang 

menggerakkan rangka tubuh manusia serta pergerakan dari organ tubuh 

manusia.  

 

Otot tungkai terbagi menjadi dua bagian yaitu otot tungkai bagian atas dan otot 

tungkai bagian bawah. Otot-otot pembentuk tungkai yang terlibat pada 

pelaksanaan meloncat adalah otot-otot anggota gerak bawah. Otot-otot anggota 

gerak bawah menurut (Raven, 1981:14) terdiri dari beberapa kelompok otot, 

yaitu: 

1) Otot pangkal paha 

2) Otot tungkai atas 

3) Otot tungkai bawah 

4) Otot kaki 
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Gambar 1. Otot-Otot Manusia Tampak Depan 

Pate, Rotella, and McClenaghan (1993: 151)  

 

 

 
 

Gambar 2. Tungkai Bawah (Ekstrimitas inferior)  
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Otot-otot penggerak tungkai atas, mempunyai selaput pembungkus yang kuat 

dan disebut fasia lata.  

Otot-otot tungkai terbagi menjadi tiga golongan yaitu: 

1. Otot abduktor  

Otot abduktor ini meliputi: 

1) Muskulus abduktor maldanus sebelah dalam 

2) Muskulus abduktor brevis sebelah tengah 

3) Muskulus abduktor longus sebelah luar 

Ketiga otot ini menjadi satu yang disebut muskulus abduktorfemoris, 

dengan fungsi menyelenggarakan gerakan abduksi osteon femur. 

 

2. Muskulus ekstensor 

Muskulus ekstensor meliputi: 

1) Muskulus reptus femoris 

2) Muskulus vestus lateralis eksternal 

3) Muskulus vestus inter medial 

 

3. Otot fleksor femoris 

Otot fleksor femoris meliputi: 

1) Biseps femoris berfungsi membengkokkan dan meluruskan tungkai 

bawah. 

2) Muskulus semi membranosis berfungsi menbengkokkan tungkai bawah. 

3) Muskulus semi tendinosus berfungsi membelokkan urat bawah serta 

memutar ke dalam. 
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4) Muskulus Sartorius (otot penjahit). Otot ini berpangkal di spina 

iliacaanterior superior, ditulang paha dan fasciliata, menyebrang ke 

sebelah dalam tungkai atas, menutupi condyles medialis dan melekat 

pada taju tibia. Otot ini dapat memutar tungkai pada waktu 

dibengkokkan di sendi lutut. 

 

Jenis serabut otot yang digunakan untuk menggerakkan anggota tubuh di 

kelompokkan menjadi dua golongan besar, yaitu serabut otot cepat (fast twitch 

fibres) dan serabut otot lambat (slow twich fibres) (Hermawan, 2015: 22). Jenis 

serabut otot yang digunakan dalam daya ledak adalah serabut otot cepat, karena 

jenis serabut otot cepat dapat menampilkan kontraksi otot secara cepat dan 

kuat. Serabut otot yang lebih kuat untuk bekerja secara aerobik disebut serabut 

otot merah atau serabut otot lambat. Serabut otot yang lebih kuat untuk bekerja 

secara anaerobik disebut serabut otot putih atau serabut otot cepat. Serabut otot 

merah atau serabut otot lambat mempunyai mitokondria dan enzim-enzim 

untuk memecah lemak dan karbohidrat menjadi CO2 dan H2O.  

 

Penyediaan energi melalui proses metabolisme aerobik berlangsung lama dan 

tidak cepat menimbulkan kelelahan. Serabut otot putih atau serabut otot cepat 

banyak mengandung mioglobin. Serabut otot cepat mempunyai banyak 

retikulum sarkoplasma lebih banyak dibandingkan dengan serabut otot lambat. 

Keadaan tersebut menyebabkan proses pelepasan ion kalsium berlangsung 

dengan cepat sehinggan proses kontraksi yang dihasilkan dapat berlangsung 

secara cepat. Dalam serabut otot cepat proses penyediaan energi berlangsung 
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melalui metebolisme anaerobik. Kapasitas anaerobik jumlahnya sangat terbatas 

atau sedikit, sehingga akan cepat habis dan menimbulkan kelelahan. 

 

Kontraksi otot adalah akibat interaksi antara sel protein aktin dan miosin dalam 

miofibril. Interaksi itu terjadi sedemikian rupa sehingga pada saat memanjang 

ke dua miofilamen bergerak yang satu melewati yang lain, demikian 

mengurangi panjangnya sarkomer. Tenaga penggerak yang disebut proses 

penggerak antar jari-jari serat miosin dipasok oleh jembatan silang miosin 

terikat ke sel aktin dengan cara seperti roda pasak, mendorong menuju pusat 

sarkomer. Pemendekan secara bersamaan pada beberapa sarkomer yang 

berdekatan mengakibatkan kontraksi seluruh miofibril. Jika beberapa serabut 

otot mengerut secara serentak, dihasilkan tenaga yang menyebabkan otot 

memendek secara menyeluruh. 

 

Agar aktin dan miosin berinteraksi dan menyebabkan kontraksi otot, zat kimia 

tertentu harus ada dalam sarkoplasma. Salah satu zat yang penting adalah 

adenosin tripospat (ATP). ATP merupakan sumber energy langsung yang 

menyebabkan kontraksi otot. 

 

D. Kelentukan 

Dalam olahraga, kelentukan atau fleksibilitas biasanya mengacu pada ruang 

gerak sendi atau sendi-sendi tubuh. Lentuk tidaknya seseorang ditentukan oleh 

luas sempitnya ruang gerak sendi-sendinya. 

Menurut Harsono (1988:163) “fleksibiltas adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Kecuali oleh ruang gerak sendi, 

kelentukan juga ditentukan oleh elastisitasnya otot-otot, tendo, dan ligamen. 
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Menurut Pate, Rotella, and McClenaghan (1993:148) Dalam persendian tubuh 

manusia biasanya dikelompokkan menurut jenis gerakan yang dapat dilakukan 

berdasarkan sifat bentuk fisiknya,yakni sendi sinarthrodial yang hanya 

memungkinkan gerakan yang terbatas dan terutama membantu menyerap 

kekuatan yang dikerahkan oleh sistem rangka, persendian amfiarthrodial 

menimbulkan tingkat gerakan sedang yang dapat terjadi karena adanya 

jaringan penghubung yang mengelilingi dan terletak di antara tulang-tulang 

yang berdekatan, dan persendian diarthrodial mempunyai beberapa sifat fisik 

yang memungkinkan tingkat kelentukan yang tinggi. Susunan bentuk sendi 

menentukan kemampuan gerakannya. 

 

Menurut Sudirman Husin dalam mata kuliah biomekanika kelentukan adalah 

kemampuan melentukkan sendi, otot, dan saraf dalam ruang gerak. 

 

Gambar 3. Pengelompokan Persendian Diarthrodial 

Pate, Rotella, and McClenaghan (1993: 149) 
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Persendian tungkai cenderung lebih stabil karena susunan rangkanya berat dan 

perlu menyerap tenaga yang banyak selama bergerak dari satu tempat ke 

tempat lain. Persendian utama terdapat pada panggul, lutut, dan pergelangan 

kaki. 

 

Panggul adalah persendian bola dan rongga yang dibentuk oleh kepala 

setengah lingkaran tulang paha dan acetabulum pelvis yang berbentuk 

mangkok.  

 

Gambar 4. Susunan Rangka Persendian Panggul 

Pate, Rotella, and McClenaghan (1993: 168) 

 

 

Meski susunan panggul sangat mirip dengan bahu, rentang geraknya terbatas. 

Karena harus mengatur daya gerak dari satu tempat ke tempat lain, rongga 

acetabulum lebih dalam sehingga menambah stabilitas susunan persendian. 

Gerakan panggul sama dengan bahu dan meliputi fleksi-ekstensi, abduksi-

adduksi, rotasi dan sirkumudasi. 
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Lutut adalah persendian terbesar dari tubuh manusia, dan meskipun relatif kuat, 

biasanya mudah terkena cidera karena susunanya yang relatif tidak stabil.  

Tulang-tulang persendian femur, patella dan tibia membentuk sendi engsel 

lutut.  

 

Gambar 5. Susunan Persendian Lutut 

Pate, Rotella, and McClenaghan (1993: 171) 

 

Patella adalah tulang mengambang yang tergantung pada tendon otot dan 

quadriceps. Tulang ini merupakan peran kunci dalam fungsi sendi lutut. 

Patella melindungi rongga sendi dan bekerja sebagai suatu fulcrum yang 

menambah efisiensi mekanik kontraksi otot quadriceps.  

 

Susunan ligamenta lutut sangat penting untuk memelihara stabilitas 

persendian.  Ligament cruciat menyilang ke rongga sendi dan berfungsi untuk 

menghubungkan tibia dengan femur dan mencegah desakan ke depan dan 
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kebelakang yang tidak diharapkan. Stabilitas sisi samping dikendalikan oleh 

ligament collateral yang terletak pada bagian samping dan tengah lutut. Bagian 

depan dan belakang sendi dibuat stabil oleh ligament poptiteal dan ligament 

patellar. 

Tulang persendian tibia, fibula, dan talus membentuk sendi engsel pergelangan 

kaki. 

 
 

Gambar 6.  Susunan Persendian Pergelangan Kaki 

 Pate, Rotella, and McClenaghan (1993: 174) 

 

Secara anatomis sendi pergelangan kaki relatif  kuat dan jarang mengalami 

pelepasan sendi. Meskipun demikian, pergelangan kaki sangat mudah terkena 

cidera. Cidera yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh adalah terkilir 

dan sobek tendon achiles. Tendon ini, yang melekatkan otot gastrocnemius dan 

soleus pada tumit, seringkali cidera karena perenggangan secara mendadak. 
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Gerakan pada persendian pergelangan kaki yaitu fleksi plantar dan fleksi 

dorsal. Fleksi plantar yaitu mengarahkan jari kaki ke bawah dengan gerakan 

pada sendi pergelangan kaki, hal ini disebabkan oleh kontraksi otot 

gastrocnemius dan soleus. Fleksi dorsal yaitu mengangkat jari kaki ke arah 

bagian depan tungkai bawah, dan ini disebabkan oleh kontraksi otot tibialis 

anterior. 

 

Orang yang fleksibel adalah orang  yang mempunyai ruang gerak yang luas 

dalam sendi-sendinya dan mempunyai otot-otot elastis , orang yang ototnya 

kaku dan tidak elastis, biasanya terbatas ruang gerak sendi-sendinya. Jadi 

faktor utama yang membantu menentukan fleksibilitas adalah elastisitas otot. 

Fleksibilitas yang lebih baik seorang atlet pencak silat akan dapat bergerak 

lebih lincah, sehingga prestasi akan tergantung dari fleksibilitas ruang gerak 

sendi-sendinya.  

 

E. Pencak Silat 

Menurut Sutrisno (2014:83) “pencak silat dapat di artikan sebagai gerak 

serang-bela serang yang teratur menurut sistem, waktu, tempat, dan iklim 

dengan selalu menjaga kehormatan masing-masing kesatria, tidak mau 

melukai perasaan”. 

 

Menurut PB IPSI kota Malang (2012:2) pencak silat meruapakan kata 

majemuk. Kata pencak biasa digunakan oleh masyarakat pulau Jawa, 

sedangkan kata silat biasa digunakan oleh masyarakat di wilayah Indonesia 

lainnya maupun di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand dan 

Filipina. 
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Penggabungan kata pencak dan silat menjadi kata majemuk untuk pertama 

kalinya dilakukan pada waktu dibentuk suatu organisasi persatuan dari 

Perguruan Pencak dan Perguruan Silat di Indonesia yang diberi nama Ikatan 

Pencak Silat Indonesia (IPSI)  pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta. Sejak 

saat itu Pencak silat menjadi istilah resmi di Indonesia (IPSI Kota Malang, 

2012:4). 

 

Menurut PB IPSI kota Malang (2012:4) Pencak Silat adalah merupakan 

sarana/prasarana untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Pencipta, sehat , kuat, terampil, tangguh, 

tanggap, tangkas, tenang, sabar, kesatria dan memiliki kepercayaan yang 

tinggi. 

 

Perguruan Pencak Silat adalah lembaga pendidikan tempat berguru pencak 

silat (IPSI Kota Malang, 2012:7). Menurut PB IPSI Kota Malang (2012:8) 

terdapat 10 perguruan pencak silat yang disebut Perguruan Historis, yaitu; 

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Perisai Diri (PD), Perisai Putih (PP), 

Phasaja Mataram, PERPI Harimurti, Tapak Suci (TS), Persatuan Pencak 

Seluruh Indonesia (PPSI), Nusantara, Putra Betawi, dan Persaudaraan Setia 

Hati (PSH). 

 

Persaudaraan Setia Hati Terate pada saat itu semata-mata hanya merupakan 

suatu paguyuban, yang belum dikelola dan dibina secara organisasi secara 

sekarang. Namun berkat usaha keras dari para tokoh Persaudaraan Setia Hati 

Terate pada masa itu Persaudaraan Setia Hati Terate terus berkembang hingga 
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ke penjuru pelosok tanah air. Hal ini terbukti dengan terbentuknya cabang-

cabang Persaudaraan Setia Hati Terate di seluruh pelosok penjuru Indonesia.  

 

Dalam ranahnya pencak silat juga bertujuan mewujudkan cita-cita 

kemanusiaan dan kemasyarakatan yang luhur sesuai sesuai dengan nilai-nilai 

agama, pribadi (individu), sosial, dalam arti yang khusus pencak silat mental 

dan spiritual lebih menitik beratkan pada pembentukan sikap dan watak 

kepribadian seorang pesilat.  

 

Istilah pencak silat mengandung empat unsur olahraga, seni bela diri dan 

kebatinan. Pencak silat adalah hasil budaya manusia untuk membela atau 

mempertahankan eksistensi (kemandirian) dan intregitasnya.  

 

Terdapat empat aspek utama dalam pengembangan bela diri pencak silat 

menurut Lubis (2004:13-14),yaitu: 

1) Aspek Akhlak/Rohani (Mental Spiritual) 

a) Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan ajaran-

ajarannya, yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. 

b) Menghormati orangtua, guru, kakak seperguruan, keinginan harapan 

dan kepentingan. 

c) Tidak bertindak sewenang-wenang terhadap sesame manusia. 

d) Mencintai dan suka menolong sesama manusia. 

e) Berani dan tabah menghadapi segala bentuk tantangan hidup. 

f) Sanggup berusaha dengan tidak kenal menyerah dalam mencapai hal-

hal positif. 
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g) Patuh dan taat pada  norma-norma yang mengatur hidup pribadi 

maupun sosial. 

h) Memandang seluruh bangsa dan wilayah tanah air, dengan kekayaan 

dan atribut sebagai satu kesatuan. 

i) Merasa bangga menjadi bangsa sendiri serta berusaha untuk 

mengembangkannya. 

j) Menjamin kerukunan, keselarasan, keseimbangan dan keserasian 

dalam hidup bermasyarakat. 

k) Mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul. 

l) Bergotong royong dalam mewujudkan hal-hal yang merupakan 

kepentingan bersama. 

m) Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 

 

2) Aspek Bela Diri 

Aspek bela diri adalah terampil dalam gerak efektif yang menjamin 

kesempatan/kesiapsiagaan fisik dan metal, yang dilandasi sikap kesatria, 

tanggap dalam mengendalikan diri.  

 

Hal ini berarti adanya kewajiban untuk: 

a) Berani menegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan. 

b) Tanggap, peka, cermat, cepat dan tepat dalam menelaah permasalahan 

yang di hadapi. 

c) Menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. 

d) Menggunakan keterampilan gerak efektifnya. 
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Keterampilan pencak silat yang meliputi dan mewadahi empat bagian 

sebagai satu kesatuan yakni: 

1) Kuda-kuda 

Kuda-kuda merupakan posisi dasar dalam dalam melakukan teknik 

pencak silat. Kuda-kuda adalah teknik yang memperlihatkan sikap dari 

kedua kaki dalam keadaan statis. Teknik ini digunakan untuk 

mendukung sikap pasang pencak silat. Kuda-kuda juga digunakan 

sebagai latihan dasar pencak silat untuk memperkua otot kaki. Otot 

yang dominan dalam melakukan kuda-kuda adalah quadriceps femoris 

dan hamstring menurut Lubis (2004:18). 

 

2) Sikap pasang 

Sikap pasang mempunyai pengertian sikap taktik untuk menghadapi 

lawan yang berpola menyerang atau menyambut. Apabila ditinjau dari 

sistem bela diri, sikap pasang berarti kondisi siap tempurang optimal. 

Dalam pelaksanaanya, sikap pasang merupakan koombinasi dan 

koordinasi kreatif dari kuda-kuda, sikap tubuh, dan tangan. 

 

Sikap pasang ditinjau dari taktik penggunaan terdiri dari sikap pasang 

terbuka, yakni sikap pasang dengan sikap tangan dan lengan lengan 

yang tidak melindungi tubuh dan sikap pasang tertutup, yakni sikap 

pasang dengan sikap tangan dan lengan yang melindungi tubuh 

menurut Lubis (2004:20). 
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3) Pola langkah 

Langkah merupakan teknik gerakan kaki dalam pemindahan dan 

pengubahan posisi untuk mendekati dan menjauhi lawan guna 

mendapatkan posisi yang lebih baik atau menguntungkan yang 

dikombinasikan dan dikoordinasikan dengan sikap tubuh dan sikap 

tangan menurut Lubis (2004:24). 

 

4) Belaan 

Belaan adalah upaya menggagalkan serangan dengan tangkisan atau 

hindaran. Belaan terbagi menjadi dua, yakni tangkisan dan hindaran. 

Tangkisan adalah suatu teknik belaan untuk menggagalkan serangan 

lawan dengan melakukan tindakan menahan serangan lawan dengan 

tangan, kaki, dan tubuh menurut Lubis (2004:28). 

 

5) Hindaran  

Hindaran adalah suatu teknik menggagalkan serangan lawan yang 

dilakukan tanpa menyentuh tubuh lawan (alat perang) menurut Lubis 

(2004:31). 

 

6) Serangan  

Serangan dalam pencak silat merupakan bagian integral dari belaan 

atau pertahanan. Serangan dapat disebut juga sebagai belaan atau 

pertahanan aktif menurut Lubis (2004:32) 
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Serangan dalam pencak silat adalah teknik-teknik untuk merekrut 

insiatif lawan atau membuat lawan tidak dapat melakukan serangan 

atau belaan dan semuanya itu dilaksanakan secara taktis. 

7) Tangkapan    

Tangkapan adalah suatu teknik menangkap tangan, kaki, ataupun 

anggota badan lawan dengan satu atau dua tangan dan akan dilanjutkan 

dengan gerakan lain Lubis (2004:43) 

 

Proses pencak silat bela diri adalah pelaksanaan teknik-teknik pencak silat 

beladiri secara taktis, kreatif, teroganisasi, terkoordinasi, terkombinasi, 

terarah, efektif, efisien dan produktif. Teknik bela diri tersebut dapat  

secara langsung maupun susunan  dan kemasan jurus., baik jurus serangan 

maupun jurus belaan. Setiap jurus meliputi sikap pasang, gerak langkah, 

serangan dan belaan sebagai satu kesatuan. 

 

3) Aspek Seni Budaya  

Budaya dan permainan seni pencak silat adalah salah satu aspek yang 

sangat penting. Istilah pencak pada umumnya menggambrkan bentuk 

tarian pencak silat, dengan music dan budaya tradisional. 

 

Pencak silat seni adalah cabang pencak silat yang keseluruhan teknik dan 

jurusnya merupakan rangkaian dari teknik dan jurus pencak silat yang 

mengandung nilai-nilai estetika, penggunaannya bertujuan untuk 

menampilkan (mengekspresikan) keindahan pencak silat.bila di tinjau dari 

sumber asal teknik dan jurusnya dapat dikatakan sebagai pencak silat bela 

diri yang indah. 
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4) Aspek Olahraga 

Terampil dalam gerak efektif untuk menjamin kesehatan jasmani dan 

rohani yang di landasi hasrat hidup sehat, hal ini berarti kesadaran untuk: 

1) Berlatih dan melaksanakan olahraga pencak silat sebagai bagian dari 

kehidupan sehari-hari. 

2) Selalu menyempurnakan prestasi, jika pelatihan dan pelaksanaan 

olahraga tersebut berbentuk pertandingan. 

3) Menjunjung tinggi sportivitas. 

 

Dengan demikian, pencak silat merupakan cabang olahraga yang cukup 

lengkap untuk dipelajari karena memiliki empat aspek yang merupakan satu 

kesatuan utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. 

 

Pencak silat adalah sarana bela diri yang didalamnya terdapat gerakan-gerakan 

atau jurus-jurus untuk menjaga diri. Pencak silat adala hasil budaya Indonesia 

untuk membela, mempertahankan, eksistensi dan kemandirian dan 

integritasnya terhadap lingkungan hidup/alam sekitarnya untuk mencapai 

keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

 

F. Tendangan Pencak Silat 

Dalam bela diri pencak silat, tendangan merupakan salah satu teknik yang di 

pakai ketika berhadapan dengan lawan dengan situasi jarak yang jauh. Dimana 

pesilat menggunakan tungkai kaki dalam serangannya.  
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Di dalam pertandingan pencak silat apabila pesilat berhasil melakukan teknik 

tendangan dan serangan menggunakan teknik tersebut masuk maka akan 

memperoleh point dua. Berikut adalah macam-macam tendangan dalam 

pencak silat yang biasa di pergunakan untuk teknik menyerang, yaitu: 

1) Tendangan lurus 

Tendangan ini adalah serangan yang menggunakan sebelah kaki dan 

tungkai, lintasanya ke arah depan dengan posisi badan menghadap ke 

depan, dengan kenaannya pangkal jari-jari kaki bagian dalam, dengan 

sasaran ulu hati dan dagu. 

 

Gambar 7. Tendangan Lurus Pencak Silat 

Johansyah (2014:36) 

 

Tendangan ini sangat cocok digunakan untuk petarung jarak jauh, dan bagi 

pesilat yang memiliki tungkai yang panjang sangat efektif digunakan 

karena jangkauannya pasti lebih panjang.  

Kelemahan tendangan lurus ini adalah jika gerak balikan tidak cepat maka 

sangat mudah tendangan ini untuk di tangkap. 
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2) Tendangan jejag  

Tendangan jejag adalah tendangan yang pelaksanaannya menggunakan 

sebelah kaki dan tungkai, lintasan ke  arah depan dengan posisi badan 

menghadap ke depan, dengan kenaannya telapak kaki penuh, sifatnya 

mendorong, dengan  sasaran dada. 

 

Gambar 8. Tendangan Jejag Pencak Silat 

Johansyah (2014:37) 

 

 

3) Tendangan gajul 

Tendangan gajul tendangan yang menggunakan sebelah kaki dan tungkai, 

lintasannya ke arah depan dengan posisi badan menghadap ke depan , 

dengan kenaanya tumit dari arah bawah ke atas, dengan sasaran dagu dan 

ulu hati. 

 

Gambar 9. Tendangan Gajul Pencak Silat 

Johansyah (2014:37) 
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4) Tendangan samping 

Pada dasarnya tendangan samping memakai tumit sebagai alat serang atau 

menggunakan sisi luar telapak kaki atau ada yang menyebut pisau kaki. 

Tendangan samping mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. 

 

Beberapa kelebihannya yaitu: 

a) Jangkauan lebih panjang 

b) Jarak kepala dengan lawan lebih jauh 

c) Eksplorasi tenaga lebih bisa  maksimum 

 

Adapun kelemahannya: 

a) Sulit digunakan untuk pertarungan jarak pendek 

b) Lebih mudah di jatuhkan baik dengan permainan bawah maupun 

dengan tangkapan. 

c) Kurang menghadap lawan sehingga bisa kehilangan pandangan. 

 

 

Gambar 10. Tendangan Samping Pencak Silat 

Johansyahh (2014:38) 
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5) Tendangan belakang  

Tendangan belakang tendangan dari arah belakan atau yang membelakangi 

musuh, tendangan ini jarang digunakan karena pelaksanaanya cukup sulit 

yaitu dengan membelakangi lawan atau tidak melihat lawan sehingga 

perkenaanya tidak bisa maksimal. 

 

Gambar 11. Tendangan Belakang Pencak Silat 

Johansyah (2014:38) 

 

 

6) Gejig 

Serangan yang menggunakan sebelah kaki dan tungkai, lintasanya lurs ke 

samping ke arah persendian lutut, dengan tujuan mematahkan.  

 

Gambar 12. Tendangan Gejig Pencak Silat 

Johansyah (2014:40) 
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7) Tendangan sabit  

Tendangan sabit merupakan taktik dan teknik menyerang yang 

dilaksanakan menggunakan tungkai dan kaki sebagai komponen 

penyerang. Terkait tendangan sabit. Menurut Mukholid, (2007:23) “ 

mendefinisikan sebagai tendangan yang dilakukan dengan posisi tubuh 

miring ke kiri maupun ke kanan dan lintasannya dari samping kemudian 

melengkung ke arah depan seperti sabit, sedangkan bagian perkenaannya 

adalah pada punggung kaki”.  

 

Hal serupa di kemukakan oleh Lubis (2004:39) “tendangan sabit adalah 

tendangan yang lintasannya setengah lingkaran ke dalam, sasaran 

tendangan seluruh bagian tubuh, dengan punggung telapak kaki atau jari 

telapak kaki. 

 

Gambar 13. Tendangan Sabit Pencak Silat 

Johansyah (2014:39) 

 

 



36 

 

 

 

Tendangan sabit sangat efektif untuk melumpuhkan lawan karena 

pelaksaannya yang lebih mudah dan kecepatannya lebih gesit di 

bandingkan tendangan yang lain.  

Keefektifan tersebut tercipta karena gerakan yang di perlukan oleh tubuh 

sewaktu melakukan teknik ini hanya sedikit.  

 

Pada tendangan sabit diperlukan unsur kekuatan, unsur kecepatan, unsur 

kelentukan, dan unsur keseimbangan. Dalam ruang gerak tendangan sabit 

akan diperoleh hasil yang maksimal dan juga tepat sasaran.   

 

Sasaran pada tendangan ini adalah tubuh, pinggang dan leher lawan. Jika 

tendangan ini digunakan untuk menyerang diluar sasaran maka hasilnya 

akan kurang maksimal karena kehilangan kekuatan. Oleh karena itu 

keterampilan tendangan sabit ini patut dimiliki oleh seorang atlet sebagai 

pendukung dalam penyempurnaan keterampilan gerak pencak silat secara 

totalitas. Dengan demikian, pelaksanaan latihan perlu dilakukan. 

 

G. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dibutuhkan untuk mendukung kajian teoritis yang 

dikemukakan. Penelitian yang relevan ini adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Febri Nandika pada tahun 2015 mahasiswa 

dari Universitas Lampung dengan judul “Hubungan antara Daya Ledak 

dan Kekuatan Otot Tungkai dengan Hasil Tendangan dalam Bermain 

Sepakbola pada Siswa Putra Kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Terbanggi 

Besar Lampung Tengah”.  
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Hasil peneletian menunjukan bahwa Rx1x2y=0,928 dan rtabel= 0,349. Jika 

rhitung>rtabel= 0,928>0,349, artinya ada hubungan positif/kuat antara daya 

ledak dan kekuatan otot tungkai dengan hasil tendangan. 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Azri Ayu Nabilah pada tahun 2015 

mahasiswa dari Universitas Lampung dengan judul “Kontribusi 

Keseimbangan dan Kelentukan serta Daya Ledak Otot Tungkai terhadap 

Performa Kata pada Mahasiswa UKM Karate STKIP Dharma Wacana 

Metro”.  

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil keseimbangan memberikan 

kontribusi terhadap performa kata mahasiswa STKIP Dharma Wacana 

Metro sebesar 16,11%, kelentukan memberikan kontribusi terhadap 

performa kata mahasiswa STKIP Dharma Wacana Metro sebesar 40,77%, 

power memberikan kontribusi terhadap performa kata mahasiswa STKIP 

Dharma Wacana Metro sebesar 33,76%. Dapat disimpulkan bahwa 

kontribusi terbesar adalah kelentukan 48,99%. 

 

H. Kerangka Pikir 

Hasil belajar terlihat dari perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang 

meliputi perubahan pada tiga ranah yaitu ranah afektif, ranah kognitif, dan 

ranah psikomotor. Pada mata pelajaran pendidikan jasmani maka ranah 

psikomotor adalah target utama dalam penentuan keberhasilan pembelajaran, 

namun tidak terlepas dari peningkatan ranah kognitif dan ranah afektif. 

Pemilihan model yang tepat akan sangat membantu dalam tercapainya 

efektifitas dalam pembelajaran. 
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Pencak silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia 

untuk membela, mempertahankan, eksistensi dan integritas terhadap 

lingkungan hidup untuk mencapai keselarasan guna meningkatkan iman dan 

taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pencak silat saat ini telah di jadikan 

materi pokok dalam pembelajaran pendidikan jasmani  di semua lembaga 

pendidikan dari tingkat SD, SMP/MTs, SMA sederajat, dan juga di Perguruan 

Tinggi. Hal ini agar warisan budaya asli Indonesia tetap terjaga kelestariannya 

dan tidak punah. 

 

Setiap cabang olahraga pasti memiliki teknik dasar sebagai penunjang menuju 

pencapaian keterampilan yang sempurna. Demikian juga pecak silat memiliki 

keterampilan yang khas. Adapun teknik dasar dalam pencak silat di bagi 

menjadi empat kategori yaitu: sikap dasar, gerak dasar, teknik dasar seragan 

dan teknik pembelaan.  

 

Dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate 

juga memiliki kemampuan teknik dasar menendang (depan, belakang, 

samping, sabit dan belakang) secara berpasangan atau pun kelompok dengan 

baik dan benar di sertai dengan kerjasama, kejujuran, percaya diri dan juga 

menghormati lawan. Setiap tendangan harus memiliki kecepatan dan juga 

ketepatan sasaran agar di peroleh hasil yang maksimal. Daya ledak juga 

kelentukan juga merupakan komponen yang penting dan dapat menunjang 

hasil tendangan sabit. 

 

Latihan yang disiplin dan berkesinambungan akan memberi efek yang positif 

terhadap kecepatan tendangan sabit, samakin kuat daya ledak otot tungkai dan 
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kelentukan tungkai yang baik dari seorang atlet maka semakin bagus pula 

hasil tendangan yang diperoleh. Dari kajian teori maka dapat digambarkan 

hubungan antara daya ledak otot tungkai (X1) dan kelentukan (X2) terhadap 

kecepatan tendangan sabit (Y), dapat dilihat dalam kerangka koseptual sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Peta Konsep Kerangka Pikir 

 

 

I. Hipotesis  

Hipotesis menurut Margono (2007:67), “adalah jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian secara teoritis di anggap paling mungkin atau paling tinggi 

tingkat kebenarannya”.  

Berdasarkan teori dan kerangka fikir yang di kemukakan di atas, maka dapat 

di rumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1 : Adakah kontribusi antara daya ledak otot tungkai dengan kecepatan 

tendangan sabit atlet UKM pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate 

Universitas Lampung. 

 

H2  : Adakah kontribusi antara kelentukan dengan kecepatan tendangan sabit 

atlet UKM pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas 

Lampung. 

 

Daya Ledak 

Otot Tungkai 

Kelentukan 

Kecepatan Tendangan 

Sabit 
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H3 : daya ledak otot tungkai akan memberikan kontribusi lebih besar dengan 

kecepatan tendangan sabit atlet UKM pencak silat Persaudaraan Setia 

Hati Terate Universitas Lampung. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian  

Penelitian adalah suatu proses mencari tahu sesuatu secara sistematis dalam 

waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-

aturan yang berlaku.  

 

Sugiyono (2013:3) “menyatakan metode penelitian diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan 

metode penelitian pendidikan diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, 

dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasional 

dilanjutkan dengan mencari kontribusi dari masing-masing prediktor terhadap 

variabel tidak bebas. 

 

Sesuai dengan judul penelitin ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi  

daya ledak otot tungkai dan kelentukan terhadap kecepatan tendangan sabit 

pada atlet UKM Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas 

Lampung
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B. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Menurut Nanang Martono (2016:76) “populasi merupakan seluruh objek 

atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat 

tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. 

  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya”.  

 

Maka  populasi dalam penelitian ini adalah atlet UKM pencak silat 

Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas Lampung yang berjumlah 20 

orang. 

 

b. Sampel 

Dalam suatu proses penelitian, tidak perlu seluruh populasi diteliti akan 

tetapi dapat dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi tersebut. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Nanang Martono (2016:76) menjelaskan 

bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri 

keadaan tertentu atau anggota populasi yang dipilih dengan prosedur 

tertentu.  

 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil 

menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Karena 
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semua populasi akan diteliti maka penelitian ini menggunakan teknik total 

sampling. 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian  

1. Tempat penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di UKM Pencak Silat Persaudaraan Setia 

Hati Terate Universitas Lampung. 

 

2. Waktu penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2017. 

 

3. Objek penelitian adalah kontribusi daya ledak otot tungkai dan kelentukan 

terhadap kecepatan tendangan sabit. 

 

4. Subjek penelitian adalah atlet UKM Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati 

Terate Universitas Lampung. 

 

D. Variabel Penelitian  

Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian, 

sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala 

yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2017: 61), variabel penelitian adalah 

suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

 

Ada dua variabel yang terlibat dalam penelitian ini, yakni variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 
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menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. Variabel terikat tidak dimanipulasi, melainkan diamati 

variasinya sebagai hasil yang dipradugakan berasal dari variabel bebas. 

Biasanya variabel terikat adalah kondisi yang hendak kita jelaskan. 

 

Kedua variabel tersebut  akan diidentifikasikan ke dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

a. Variabel Bebas (indevendent variable) 

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

dalam penelitian ini adalah daya ledak otot tungkai (X1) dan kelentukan 

(X2). 

 

b. Variabel Terikat (dependent variable) 

Variabel terikat (Y) yang sering menjadi akibat atau yang di pengaruhi 

oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

“kecepatan tendangan sabit”. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Devinisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Daya ledak otot tungkai adalah kemampuan otot untuk mengatasi tahanan 

beban dengan kecepatan tinggi dalam situasi kecepatan yang utuh. Daya 

ledak otot tungkai seseorang dapat diketahui dengan menggunakan test 

standing broad jump dengan satuan meter. 
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2. Kelentukan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang 

gerak sendi. Kelentukan seseorang dapat diketahui dengan menggunakan 

test sit and reach dengan satuan centimeter. 

 

3. Kecepatan Tendangan Sabit 

Tendangan sabit adalah tendangan yang dilakukan dengan posisi tubuh 

miring kekiri maupun ke kanan dan lintasannya dari samping kemudian 

melengkung ke arah depan seperti sabit. Jadi kecepatan tendangan sabit 

adalah kemampuan menendang seperti sabit dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya. Kecepatan tendangan sabit dilakukan selama sepuluh detik 

dengan pengulangan tiga kali dan diambil hasil terbaiknya. Alat ukur pada 

kecepatan tendangan sabit ini berupa stopwatch dengan satuan detik. 

 

F. Desain Penelitian 

Desain penelitian diperlukan dalam suatu penelitian karena desain penelitian 

dapat menjadi pegangan yang lebih jelas dalam melakukan penelitiannya. 

Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam 

perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun 

strategi yang menghasilkan model penelitian. 

 

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel terikat dan variabel 

bebas. Pada penelitian ini yang termasuk variabel terikat yaitu hasil kecepatan 

tendangan sabit dan variabel bebas yaitu daya ledak otot tungkai dan 

kelentukan. Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 
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Gambar 15. Desain Penelitian 

(Sugiono, 2017: 68) 

 

Keterangan: 

X1 : daya ledak otot tungkai 

X2 : kelentukan 

Y   : kecepatan tendangan sabit 

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

sehingga mudah diolah (Arikunto, 2002:203). Penelitian ini menggunakan 

pendekatan one-shot-model yaitu pendekatan yang menggunakan satu kali 

pengumpulan data. 

 

Instrument yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Daya ledak otot tungkai pengukuraannya menggunakan standing broad 

jump dengan satuan meter. 

2. Kelentukan pengukurannya menggunakan sit and reach dengan satuan 

centimeter. 

3. Kecepatan tendangan sabit pengukurannya menggunakan stopwatch 

dengan satuan detik. 

 

X1 

X2 

Y 
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H. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2017: 193) pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan interview, kuesioner, observasi, dan gabungan dari 

ketiganya. 

 

Data yang perlu dikumpulkan ini menggunakan metode survey 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. Instrument daya ledak otot tungkai di ukur dengan menggunakan 

Standing Broad Jump. 

a. Tujuan  

Alat yang digunakan untuk mengukur daya ledak otot tungkai dengan 

cara meloncat ke atas (horizontal). 

b. Alat dan fasilitas 

 Alat tulis 

 Formulir test 

 Meteran 

 Tali atau penanda  
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Gambar 16. Alat Ukur Standing Broad Jump 

 

 

c. Pelaksanaan 

Sampel berdiri pada belakang garis dengan lutut sedikit ditekuk sampai 

membentuk sudut kurang lebih 45 derajat, kedua lengan lurus ke 

belakang. Kemudian sampel menolak ke depan dengan kaki sekuat-

kuatnya dan mendarat dengan dua kaki. Saampel diberikan tiga kali 

kesempatan untuk melakukan. 

  
Gambar 17. Pelaksanaan Standing Broad Jump 
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d. Penilaian 

Jarak lompatan terbaik yang diukur mulai dari tepi garis sampai batas 

tumpuan kaki/badan yang terdekat dengan sabuk dari tiga kali 

kesempatan melakukan. 

Skor peserta test adalah skor tertinggi dari tiga kali kesempatan. 

 

Tabel 1. Konveksi Standing Broad Jump 

Sumber: (R. Lumintuarso,  2001) 

 

Putri Status Putra 

>2,10m Baik Sekali >2,25m 

2,10-1,90m Baik 2,25-2,14m 

1,90-1,80m Cukup 2,14-2,03m 

1,80-1,51m Kurang 2,03-1,70m 

<1,51m Kurang Sekali <1,70m 

 

 

 

2. Instrument kelentukan diukur menggunakan 

Sit and Reach 

 

a. Tujuan  

Alat yang digunakan bertujuan untuk mengukur kelentukan dengan 

cara  duduk dan mendorong alat ukur. 

 

b. Alat dan fasilitas 

 Sit and reach 

 Tembok atau papan tegak lurus dengan lantai dasar 

 Belangko test 

 Alat tulis 
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Gambar 18. Alat Ukur Sit and Reach 

(Sumber: Laboratorium Penjas) 

 

c. Pelaksanaan  

Pantat, punggung, dan kepala merapat ketembok, panjang kaki dicatat 

sampai centimeter penuh, lakukan minimal tiga detik dan dilakukan 

dua kali berurutan. Kelentukan tubuh diukur dengan selisih antara 

jarak alat dengan panjang kaki dalam centimeter. 

 

 

Gambar 19. Pelaksanaan Sit and Reach 

 

d. Penilaian  

Hasil kelentukan dilakukan selama tiga detik dengan dua kali 

pengulangan diambil hasil yang terbaik.  

Menggunakan acuan norma penilaian kecepatan tendangan sabit 

sebagai berikut: 
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Tabel 2. Norma Tes Duduk dan Jangkau Putri 

Sumber: KEMENPORA (1999:47) 

 

Usia Baik Sekali Baik Cukup Kurang Kurang Sekali 

15 50.8-58.42cm 46.99-49.53cm 43.35-45.72cm 38.1-41.91cm 34.29-36.83cm 

16 52.07-58.42cm 48.26-50.8cm 43.18-46.99cm 39.37-41.91cm 35.56-39.37cm 

17 52.07-58.42cm 48.26-50.8cm 43.18-46.99cm 39.37-41.91cm 34.29-36.83cm 

18 52.07-57.15cm 46.99-50.08cm 43.18-45.72cm 39.37-41.91cm 33.02-36.83cm 

 

 

Tabel 3. Norma Tes Duduk dan Jangkau Putra 

Sumber: KEMENPORA (1999:46) 

 

Usia Baik Sekali Baik Cukup Kurang Kurang Sekali 

15 ≥45.72cm 40.64-44.45cm 34.29-39.37cm 29.21-33.02cm ≤37.94cm 

16 ≥48.26cm 39.37-46.99cm 35.56-49.91cm 30.48-34.29cm ≤29.21cm 

17 ≥49.53cm 43.18-48.26cm 36.83-41.91cm 31.75-35.56cm ≤30.48cm 

18 ≥49.53cm 43.18-48.26cm 36.83-41.91cm 31.75-35.56cm ≤30.48cm 

 

3. Instrument kecepatan tendangan sabit 

Stopwatch 

a. Tujuan 

Untuk mengetahui kemampuan kecepatan tendangan sabit pada atlet. 

 

b. Alat dan fasilitas 

 Pluit  

 Handback 

 Meteran 

 Stopwatch   

 

Gambar 20. Stopwatch  
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Gambar 21. Handback 

(Sumber: Peralatan Pencak Silat Universitas Lampung) 

 

 

c. Pelaksanaan 

kedua kaki terpasang angkle weight modifikasi, kemudian teste 

bersiap-siap berdiri di belakang handback/target dengan satu kaki 

tumpuan berada di belakang garis sejauh 60 cm. Pada saat aba-aba 

“ya”, teste melakukan tendangan dengan kaki kanan dan kembali ke 

posisi awal dengan menyentuh lantai, kemudian melanjutkan 

tendangan kanan secepat-cepatnya selama sepuluh detik. Demikian 

juga dengan kaki kiri. Pelaksanaan dapat dilakukan sebanyak tiga kali 

dan diambil waktu yang terbaik. 

 

d. Penilaian 

Hasil tendangan dilakukan selama 10 detik dengan hasil tendangan 

sebanyak-banyaknya dan dilakukan tiga kali pengulangan diambil hasil 

terbaik. 

 

Menggunakan acuan norma penilaian kecepatan tendangan sabit 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. Penilaian Kecepatan Tendangan Sabit Atlet 

Johansyah (2014: 172) 

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 

 

I. Analisis Data 

Analisis data ditunjukkan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian. Dalam Sugiyono (2016:226) kuatnya hubungan 

antar variabel digunakan 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, artinya 

setiap peningkatan pada variabel tertentu maka terjadilah penurunan pada 

variabel lainnya. Sebaliknya jika di dapat r =1, maka dieroleh korelasi positip 

antara variabel dan kuat atau tidaknya hubungan ditunjukkan oleh besarnya 

nilai koefisien korelasi dan koefisien korelasi adalah 0 maka tidak terdapat 

hubungan. 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

korelasi product moment dilanjutkan dengan mencari kontribusi dari masing-

masing prediktor terhadap variabel tidak bebas. Sehubungan penelitian ini 

adalah penelitian populasi, maka tidak diperlukan uji prasyarat. 

 

Data yang dianalisis adalah data variabel bebas yaitu (X1)  daya ledak otot 

tungkai (X2) kelentukan, dan variabel terikat (Y) kecepatan tendangan sabit. 
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Karena sampel penelitian yang diteliti hanya berjumlah 20 orang atlet maka 

perhitungan statistik dihitung dengan cara manual.  

 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data yang 

akan di analisis. Membandingkan dua sebaran skor yang berbeda standar yang 

digunakannya, sebaiknya dilakukan transformasi atau mengubah skor mentah 

ke dalam skor baku (Surisman,  2016:73). Uji normalitas menggunakan Z 

score, dengan rumus: 

         
    

  
 

Jika nilai   F(x)-S(x)   terbesar ˂ nilai tabel liliefors, maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. Jika nilai   F(x)-S(x)   terbesar ˃ dari nilai tabel Liliefors, maka H0 

ditolak dan Ha diterima. 

Untuk membuat score yang belum baku menjadi baku menggunakan T-score, 

dengan rumus: 

                        

 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dapat 

digunakan korelasi product moment dan korelasi ganda. Menurut Sudjana 

(2005:369) koefisien korelasi antara variabel X1 dengan Y, dan X2 dengan Y 

dapat dicari dengan menggunakan rumus korelasi product moment: 

    
             

√{   
 

     
 
} {   

 
     

 
}

 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi 
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n  = jumlah sampel 

x  = skor variabel x 

y  = skor variabel y 

∑x = jumlah skor variabel x 

∑y=  jumlah skor variabel y 

∑x
2
= jumlah skor variabel x kuadrat 

∑y
2
= jumlah skor variabel y kuadrat 

 

Setelah diketahui besar kecilnya rxy maka taraf signifikansi dilihat dengan: 

    
 √   

√   
 
  

 

Kriteria pengujian hipotesis tolak H0 jika thitung > ttabel, dan terima H0 jika thitung 

< ttabel. Untuk derajat kebebasan distribusi t diambil n-2 dengan  =0,05. 

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

test dikonsultasikan dengan tabel r product moment. Interpretasi tersebut 

sebagai berikut: 

 

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 
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Untuk mengetahui kontribusi antara variabel X dan variabel Y dicari dengan 

menggunakan rumus koefisien determinasi (Sudjana, 2005: 369). Adapun  

rumus koefisien determinasi sebagai berikut : 

  

 

Keterangan: 

KP = nilai koefisien determinasi 

r     = koefisien korelasi 

 

KP = r
2
 x 100% 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan   

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kontribusi daya ledak otot tungkai dan 

kelentukan terhadap kecepatan tendangan sabit pada atlet UKM Pencak Silat 

Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas Lampung maka dapat disimpulkan 

bahwa :  

1. Daya ledak otot tungkai memberikan kontribusi yang sangat kuat yang 

artinya signifikan dengan kecepatan tendangan sabit.  

2. Kelentukan memberikan kontribusi yang sangat kuat yang artinya 

signifikan dengan kecepatan tendangan sabit.  

3. Daya ledak otot tungkai memberikan kontribusi yang lebih besar. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat di 

ajukan saran-saran untuk meningkatkan hasil tendangan khususnya tendangan 

sabit pada atlet UKM Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas 

Lampung , yaitu sebagai berikut : 

1. Diharapkan dapat memotivasi atlet untuk giat dalam berlatih khususnya 

pada tendangan sabit. 
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2. Seorang pelatih hendaknya memberikan motivasi dan inovasi yang variatif 

dalam pemilihan latihan daya ledak dan kelentukan sebagai penunjang pada 

latihan kecepatan tendangan sabit. 

3. Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran, 

informasi dan masukan tentang kontribusi daya ledak otot tungkai dan 

kelentukan terhadap kecepatan tendangan sabit. 

4. Diharapkan adanya even-even pertandingan olahraga pencak silat secara 

berkesinambungan dan kontinue baik dari tingkat sekolah dasar sampai 

dengan perguruan tinggi. 
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