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ABSTRAK 

 

PENGARUH  MEDIA AUDIO VISUAL DAN DEMONSTRASI LANGSUNG 

TERHADAP HASIL TENDANGAN LURUS PADA UKM TAPAK SUCI 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

 

 

 

Oleh 

RIZA FAHMI AL FAQIH 

Masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan tendangan lurus pada UKM Tapak 

Suci Universitas Lampung belum mencapai tingkat maksimal. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh dengan memberikan suatu 

perlakuan yaitu latihan model audio visual dan demonstrasi langsung. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah eksperimen murni dengan sampel sebanyak 30 orang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa t hitung = -3,178 ≤ - t tabel = - 2,048 maka tolak H0n dan 

terima H3 Ada perbedaan yang signifikan menggunakan  audio visual dan 

demonstrasi langsung terhadap hasil tendangan lurus pada UKM Tapak Suci 

Universitas Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demonstrasi langsung  

memberikan pengaruh yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuan tendangan 

lurus dibandingkan latihan media audio visual dalam kemampuan tendangan lurus. 

Kata kunci : audio visual, demonstrasi langsung, tendangan lurus 
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ABSTRACT 

 

 

THE INFLUENCE OF AUDIO VISUAL MEDIA AND DIRECT 

DEMONSTRATION TO THE RESULT OF STRAIGHT KICK IN UKM 

TAPAK SUCI UNIVERSITY OF LAMPUNG 

 

 

By 

 

RIZA FAHMI AL FAQIH 

 

 

The problem of this researchis the ability of straight kick in UKM Tapak Suci 

University of Lampung has not reached the maximum level. This research aims to 

determine the difference in influence by giving some treatments, those were an 

audiovisual model exercise and direct demonstration. This research used pure 

experiment with sample of 30 people. The result showed that tvalue= - 3.718≤ - t table= - 

2,048 therefore H0n rejected and H3 accepted. There was significant difference in 

using audio visual and direct demonstration to the results of straight kick in UKM 

Tapak Suci University of Lampung. The result of this research indicated that direct 

demonstration provided a better influence in improving the ability of straight kick 

compared to the practice of audio visual media. 

 

Keywords: audio-visual, direct demonstration, straight kick 
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MOTTO 
 
 
 
 

“Barang Siapa Bersungguh-Sungguh, Sesungguhnya Kesungguhannya Itu 

Adalah Untuk Dirinya Sendiri.”  

(QS Al-Ankabut [29]: 6) 

 

 

 “Dengan Iman Dan Akhlak Saya Menjadi Kuat Tanpa Iman Dan 

Akhlak Saya Menjadi Lemah”        

 ( Tapak Suci Putera Muhammadiyah ) 

 

 

" Sesungguhnya ALLAH SWT tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 

(QS. Ar Ra’d 13:11) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pencak silat adalah seni beladiri yang lahir dan tumbuh berkembang di 

Indonesia serta telah diakui oleh dunia luas. Pencak silat merupakan salah 

satu bukti bahwa Indonesia memiliki banyak budaya, pencak silat merupakan 

warisan budaya bangsa Indonesia yang telah diakui oleh dunia sebagai 

beladiri tradisional. Pencak silat merupakan olahraga beladiri yang lahir dan 

tumbuh dalam kalangan masyarakat melayu. Gerakan dalam pencak silat 

mengandung banyak filosofi yang menekankan pada nilai kekuatan, efesiensi 

gerak serta estetika dalam setiap gerakannya.Terdapat empat aspek dalam 

pencak silat yaitu: aspek mental spiritual, aspek seni budaya, aspek beladiri 

dan aspek olahraga. 

 

Pencak silat di Indonesia memiliki banyak perguruan atau padepokan baik 

lokal ataupun nasional. Perguruan pencak silat tersebar dibeberapa daerah 

diseluruh nusantara. Di Indonesia pada khususnya terdapat perguruan pencak 

silat yang memulai atau menjadi awal mula terbentuknya IPSI yang disebut 

dengan perguruan historis yaitu Tapak Suci Putera Muhammadiyah, Perisai 

Diri, Persaudaraan Setia Hati Terate, Setia Hati, PSN Perisai Putih, Phasadja 
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Mataram, Perpi Harimurti, Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI), PPS 

Putra Betawi, KPS Nusantara perguruan yang menjadi pengurus besar IPSI. 

Pencak silat telah menjadi cabang olahraga yang dikenal luas dalam tataran 

regional (Asia Tenggara dan Asia) bahkan sudah berkembang pada tataran 

dunia internasional. Kejuaraan dunia pencak silat, peserta tidak lagi hanya 

berasal dari kawasan Asia, tetapi juga utusan dan wakil Negara di setiap 

Negara. Hal ini menandakan bahwa pencak silat telah memberikan warna 

tersendiri dalam perkembangan olahraga secara global. 

 

Pencak silat merupakan ilmu beladiri warisan budaya nenek moyang bangsa 

Indonesia. Pada mulanya pencak silat 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 pencak silat tersebut berlangsung, hal itu disebabkan 

informasi yang tersedia masih sangat terbatas. Namun demikian menurut 

catatan sejarah , pencak silat berkembangan di kawasan Indonesia seperti di 

ungkap oleh Dreager, Maryono dalam (Mulyana, 2013: 79) pentjaksilat is 

certainly to be temed a combative from indigenous to Indonesia. But it is a 

synthesis product, not purely autogonic ndeavor. Penulis menggambarkan 

bahwa : pencaksilat diistilahkan sebagai sebuah istilah  yang diperdebatkan 

mengenai asalnya, dimana asalnya, dari tempat atau negara lain yang 

kemudian sampai di Indonesia. Namun pencak silat itu sendiri merupakan 

sebuah hasil pengabungan, bukan hasil dari usaha autogenic murni saja. 
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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. 

 

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 dapat dibagi menjadi tiga yaitu pencak 

silat sebagai olahraga, pencak silat sebagai seni pencak silat sebagai beladiri, 

dan pencak silat sebagai sarana pendidikan mental. 

 

Pencak Silat sendiri mempunyai sejarah yang panjang. Di dalam buku 

Sumarno, dkk (1994:3) menyatakan bahwa pencak silat sudah ada sejak 

zaman nenek moyang yang berawal dari keinginan membeladiri serta 

eksistensi suku dan kelompok maka terbentuklah pencak silat yang 

menirukan gerakan hewan misalnya harimau, kera, elang, ular dan lainnya 

sesuai dengan gerakan dan tempat serta kondisi lingkungan mereka tinggal 

dan kemudian disebut sebagai pencak silat secara luas dan semakin populer 

dan berkembang pesat. Dalam pertandingan pencak silat pemberian poin 
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terbagi menjadi 3 kategori yaitu  poin 1 untuk serangan menggunakan tangan 

atau sering disebut jeep, poin 2 untuk serangan menggunakan kaki atau 

tendangan dan poin 3 untuk serangan bantingan. 

 

Pencak silat yang dipertandingkan memiliki beberapa aspek di dalamnya 

yaitu aspek fisik, teknik, taktik, dan mental. Keempat aspek saling 

berhubungan satu sama lainnya dan tidak bisa dihilangkan salah satunya.  

Pencak silat merupakan cabang olahraga body contact yang memungkinkan 

terjadinya cidera sangat tinggi dan relatif besar.  Atlet pencak silat harus 

memiliki kemampuan dan kualitas yang baik dalam melakukan pertandingan. 

Kualitas atlet pencak silat dipengaruhi kualitas fisik dan psikis. Kualitas fisik 

mencakup komponen biomotor yaitu kekuatan, ketahanan, kecepatan, 

fleksibilitas, dan koordinasi. Kualitas psikis dipengaruhi oleh faktor motivasi, 

ketegangan, kecemasan, konsentrasi dan perhatian dari atlet pencak silat.  

 

Audio visual merupakan wahana penyampaian informasi atau pesan 

pembelajaran pada atlet, dengan media audio visual pelatih dapat merangsang 

perkembangan daya ingat atlet dan memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihannya dapat membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang 

kuat pada pesan yang disampaikan dan dapat dipadukan dengan unsur suara, 

merangsang minat dan perhatian atlet dengan gambar dan warna yang 

kongkrit dan aspek suara, sedangkan kelemahannya atlet tidak bisa 

menanyakan langsung materi yang di sampaikan. 
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Dalam hal ini penulis melihat pada perkembangan jaman, seseorang akan 

selalu menggunakan media sosial dalam kehidupanya selain menjadi 

kebutuhan skunder, media sosial tersebut menyediakan banyak informasi. 

 

Atlet pada saat ini sering sekali melihat teknik-teknik bertanding pada cabang 

olah raga pencak silat melalui media sosial yang di peragakan langsung oleh 

atlet profesional yang sangat mudah di akses dan di unggah menjadi referansi 

bertanding. 

 

Media sosial  lekat sekali pada kualitas audio visual yang di kemas 

sedemikian rupa agar terlihat mudah mengerti dan semenarik mungkin 

sehingga pengguna tertarik pada konten yang ditampilkan. 

 

Demonstrasi merupakan salah satu sekian banyak metode yang dipergunakan 

dengan sistem latihan melalui pendemonstrasian terhadap materi yang 

diajarkan kepada atlet. Adanya demonstrasi , atlet secara langsung dapat 

melihat secara jelas terhadap apa yang didemonstrasikan oleh pelatih. Setelah 

pelatih mendemonstraiskan materi latihan atlet dapat menyaksikan dan 

langsung bertanya terhadap apa yang kurang dipahaminya. 

 

Interaksi atlet dan pelatih adalah hal yang penting diterapkan sehingga terjadi 

pembenran bentuk yang baik,  pelatih pun harus mengerti dan menguasai 

materi secara benar sehingga atlet malakukan gerakan sesuai dengan sasaran 

dan fungsinya secara benar, tidak mengakibatkan cidera pada atlet dan lawan. 
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Keterbatasan pelatih dalam melakukan demonstrasi yaitu kondisi tubuh dan 

faktor umur sehingga pelatih sungkar melakukan gerakan-gerakan secara 

atraktif, kondisi tubuh pelatih yang terlalu gemuk dan usia sudah tua adalah 

salah satu faktor penghambat untuk mencontohkan atau mendemonstrasikan 

teknik yang benar pada atlet. 

 

UKM Tapak Suci Universitas Lampung adalah salah satu unit kegiatan 

mahasiswa tingkat universitas yang bergerak dalam kegiatan olahraga prestasi 

membidangi cabang olahraga pencak silat. UKM Tapak Suci Universitas 

Lampung berdiri pada 9 Maret 2000 di bawah naungan wakil rektor bidang 

kemahasiswaan dan alumni, banyak sekali prestasi yang didapatkan dari 

tingkat kabupaten, nasional dan internasional sehingga UKM Tapak Suci 

Universitas Lampung adalah termasuk unit kegiatan mahasiswa berprestasi di 

Universitas Lampung. 

 

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 serta pemilihan 

sasaran pada bagian tubuh lawan dalam melakukan tendangan sangat 

ditentukan oleh pola pelaksanaan gerakan tendangan dan juga keadaan lawan. 
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Tendangan lurus 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 menggunakan sebelah 

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

depan, dengan perkenaannya pangkal jari-jari bagian dalam, sasaran untuk 

tendangan lurus ialah meluncur tertuju pada daerah sasaran tubuh bagian dada 

atau perut. Mencapai hasil yang baik dalam melakukan tendangan lurus, 

diperlukan pola tendangan yang benar agar sesuai pada sasaran. 

 

Pertandingan yang di hadapi oleh UKM Tapak Suci Universitas Lampung 

baik Porkab (pekan olahraga kabupaten), Porkot (pekan olahraga kota), 

Kejurda  (kejuaraan daerah), Porprov (pekan olahraga provinsi), Kejurnas 

(kejuaraan nasional), Pomnas (pekan olahraga mahasiswa) sampai PON 

(pekan olahraga nasional) banyak sekali kendala yang di alami oleh atlet 

UKM Tapak Suci Universitas Lampung dalam serangan salah satunya adalah 

tendangan lurus akibatnya jika salah pola dalam melakukan tendangan lurus 

atlet akan mendapatkan pelanggaran sehingga target prestasi tidak tercapai, 

adapun faktor yang mempengaruhi pelanggaran tendangan lurus yaitu : (1) 

pola serangan tendangan ketinggian, (2) pola serangan tendangan kerendahan, 

(3)  tinggi badan lawan mempengaruhi jangkauan serangan tendangan 

sehingga tidak sesuai pada targetnya. 
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Pelanggaran yang di lakuakan di karnakan faktor latihan yang kurang 

memadai mungkin dikarenakan pelatih dan media yang tersedia sehingga 

membentuk pola tendangan yang salah. 

 

Setelah peneliti melakukan observasi di UKM Tapak Suci Universitas 

Lampung, secara teknik atlet pencak silat di UKM Tapak Suci Universitas 

Lampung belum mencapai titik menyempurnakan dalam melakukan 

tendangan lurus dan hasilnya pun belum tepat pada sasaran, pada dasarnya  

salahnya pola melakukan serangan tendangan lurus mengakibatkan 

pelanggaran bagi atlet dan menciderai bagi lawanya, sehingga hasil dari 

tendangan tersebut tidak maksimal atau belum sesuai dengan harapan 

beberapa hal tersebut di karnakan pelatih kurang memperagakan teknik secara 

benar karena faktor usia serta berat tubuh yang di kategorikan gemuk dan ada 

kemungkinan atlet pun sungkan menanyakan langsung kepada pelatih. 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti salah satu  

tendangan yaitu tendangan lurus, mengunakan audio-visual dan demonstrasi 

langsung sehingga mudah dikuasai oleh atlet dari materi yang diajarkan, salah 

satu bentuk atau upaya mendukung untuk meningkatkan keterampilan atlet. 

Menurut Sadiman (2006: 6) menjelaskan media juga mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam memberikan penyampaian pesan dan informasi 

yang disampaikan tenaga pendidik, baik itu bisa memberikan dan 

meningkatkan perhatian atlet, maupun meningkatkan kualitas pada proses 

pembelajaran. Karena itu, media pembelajaran dapat merangsang memori 

atlet sehingga tampilan yang bagaimanapun bentuknya akan dapat mudah 
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diterapkan oleh atlet. Metode demonstrasi yang digunakan oleh pelatih 

memang memberikan kejelasan mengenai materi yang disampaikan, tetapi 

tidak semua atlet memahami dengan baik materi yang disampaikan pelatih 

pada saat pembelajaran. Atlet yang kurang memahami materi, merasa 

canggung untuk meminta pelatih mengulang demostrasi gerakan. Selain itu, 

tidak semua pelatih bisa mendemonstrasikan dengan baik pada gerakan 

tendangan lurus dikarenakan beberapa faktor diantaranya pelatih sulit 

mendemonstrasikan dikarekan kegemukan dan faktor usia. Salah satu teknik 

tendangan yang sulit di pelajari adalah tendangan lurus sehingga melalui 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi pelati dalam proses 

pembelajaran di UKM Tapak Suci Universitas Lampung melalui media 

pembelajaran audio visual dan demonstrasi langsung.  

 

B. Identifikasi Masalah 

 

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka 

permasalahan yang timbul dapat diidentifikasikan sebagai berikut :  

1. Masih banyaknya ditemukan pada mahasiswa pencak silat melakukan 

tendangan lurus tidak sesuai target sasaran sehingga akan membentuk 

pola yang salah. 

2. Masih banyaknya atlet yang kurang memindahkan titik badan dari titik 

awal sampai titik pelaksanaan sehingga tidak mencapai target. 

3. Metode atau media apa yang di berikan kepada atlet sehingga dapat 

melakukan tendangan lurus dengan baik. 
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C. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasar pembatasan masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan media  audio visual terhadap 

hasil tendangan lurus pada UKM Tapak Suci Universitas Lampung? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan demonstrasi langsung 

terhadap hasil tendangan lurus pada UKM Tapak Suci Universitas 

Lampung? 

3. Adakah perbedaan antara menggunakan media audio visual dengan 

demonstrasi langsung terhadap hasil tendangan lurus pada UKM Tapak 

Suci Universitas Lampung? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

 

Sesuai pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian 

pengembangan ini adalah : 

1.  Meningkatkan pola serangan tendangan lurus pada UKM Tapak Suci 

Universitas Lampung menggunakan audio visual dan demonstrasi 

langsung.     

2.  Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audio visual dan demonstrasi 

langsung terhadap  hasil tendangan lurus pada UKM Tapak Suci 

Universitas Lampung .  
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E. Manfaat Penelitian 

 

 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas dapat diperoleh kegunaan atau manfaat. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi UKM Tapak Suci 

Universitas Lampung dalam meningkatkan kualitas atlet.  

b. Bagi atlet memudahkan untuk meningkatkan kemampuan serangan 

tendangan lurus melalui media audio visual. 

c. Mempermudah pelatih dalam menerapkan tendangan lurus dalam 

keterbatasan kondisi pelatih. 

d. Bagi Pengcab dan Pengprov menjadi bahan referensi meningkatkan 

kualias ajar bagi pelatih yang ada di daerahnya. 

e. Bagi prodi, sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan meneliti 

dengan topik penelitian lainnya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Definisi Latihan 

 

 

Proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja, yang di lakukan secara 

berulang ulang, dengan kian hari kian menambah beban latihan atau 

perkerjaanya (Harsono, 1982). Yang di maksud dengan sistematis adalah 

berencana, menurut jadwal, menurut pola dan sistem tertentu, metodis, dari 

mudah ke sukar, latihan yang teratur, dari sederhana ke yang lebih kompleks. 

berulang ulang maksudnya adalah agar gerakan gerakan yang semula sukar 

dilakukan menjadi lebih mudah, otomatis, dan reflektif pelaksanaanya 

sehingga semakin menghemat energi. Kian hari maksudnya adalah setiap kali, 

secara periodik, segera setelah tiba saatnya untuk di tambah bebanya, jadi 

bukan berarti harus setiap hari. 

 

B. Prinsip-Prinsip Latihan 

 

a. Prinsip Beban Berlebih (The Overload Principle) 

 Prinsip beban berlebih adalah prinsip latihan yang menekankan pada 

pembebanan latihan yang lebih berat dari pembebanan yang biasa 

dilakukan oleh atlet. Untuk mendapat efek latihan yang baik, maka organ 

tubuh harus diberi beban melebihi beban yang biasanya diterima dalam 
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aktifitas keseharian. Menurut Bompa dalam Harsono (2005: 49) 

menyarankan untuk memakai sistem yang disebutnya step type approach 

atau sistem tangga. Pada saat penurunan beban adalah untuk memberikan 

kesempatan pada organisme untuk melakukan regenerasi (proses 

pertumbuhan kembali bagian-bagian tubuh yang rusak atau hilang). 

Regenerasi disini adalah agar atlet dapat menyimpan tenaga atau 

mengakumulasi cadangan-cadangan fisiologis untuk persiapan beban yang 

lebih berat lagi pada latihan berikutnya. 

b. Prinsip Tahanan Bertambah (the principle of progressive resistance) 

Agar prinsip beban berlebih memiliki efek, maka prinsip beban berlebih 

harus memiliki prinsip beban tahanan bertambah karena keduanya 

memiliki hubungan sangat erat. Suatu latihan dituntut adanya peningkatan 

yang dapat dilakukan dengan cara: meningkatkan beban, set, repetisi, 

frekuensi, lamanya latihan, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang 

maksimal. 

c. Prinsip latihan beraturan (the principle of arrangement of exercise) 

Latihan hendaknya diatur sedemikian rupa, dimulai dengan melatih 

kelompok otot yang besar, kemudian baru dilanjutkan melatih otot-otot 

kecil. Melatih otot yang lebih besar lebih mudah dalam pelaksanaannya, 

sedangkan otot kecil lebih sulit karena lebih cepat mengalami kelelahan. 

d. Prinsip latihan kekhususan (the principle of specific) 

Program latihan berbeban dalam beberapa hal hendaknya bersifat khusus, 

karena setiap cabang olahraga memerlukan persiapan yang khusus dan 
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khas dalam penyusunan program latihan. Selain itu juga program yang 

diberikan sesuai dengan kecabangan olahraga. 

e. Prinsip individu (the principle of individuality) 

Pada dasarnya setiap individu memiliki karakter, fisik, dan psikologis yang 

berbeda. Faktor individu sangat  berperan dalam penyusunan program 

latihan sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. 

f. Prinsip pulih asal (the principle of reversibility) 

Hasil dari proses peningkatan kualitas fisik sudah diperoleh melalui hasil 

latihan yang telah dilakukan, dalam kurun waktu tertentu akan mengalami 

penurunan kembali. Untuk itu kesinambungan pelatih berperan sangat 

penting dalam pemberian latihan. 

 

C. Tujuan Latihan 

 

Tujuan utama dari latihan dalam olahraga adalah untuk membantu atlet dalam 

meningkatkan keterampilan dan prestasinya semaksimal mungkin. Untuk 

memaksimalkan keterampilan pada  atlet perlu saja ada media dan metode 

latihan agar terjadi tujuan latihan dan peningkatan individu. 

 

Dalam hal ini penulis menggunakan media audio visual dan demonstrasi 

langsunng untuk menunjang keterampilan dalam menendang dari awalan, 

pelaksanaan sampai  akiran pada gerakan yang bertujuan agar atlet dapat 

merubah pola tendangan sehingga tepat pada target dan tidak mengakibatkan 

cidera bagi atlet dan lawan. 
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D. Pembelajaran  Motorik 

 

Pembelajaran motorik adalah suatu upaya mengubah perilaku motorik 

melalui kondisi dan situasi yang sengaja diciptakan agar proses perubahan 

menjadi efektif dan efisien (Rahyubi, 2012: 209). Selanjutnya Magill (2007: 

247) menyatakan bahwa belajar gerak adalah perubahan dalam kemampuan 

seseorang untuk melakukan keterampilan yang harus disimpulkan dari 

peningkatan yang relatif permanen dalam kinerja sebagai hasil dari praktik 

atau pengalaman. Pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang 

berkaitan dengan latihan atau pembekalan pengalaman yang akan 

menyebabkan perubahan dalam kemampuan individu untuk bisa 

menampilkan gerak yang terampil. 

 

Selanjutnya Richard (2005: 302) menyatakan bahwa “Motor learning is a set 

of processes with practice or experience leading relatively permanent change 

in the capability for movement ”. Belajar gerak adalah serangkaian proses 

dengan latihan atau pengalaman, yang mengarah kepada perubahan-

perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan untuk bergerak. Secara 

umum, definisi yang diajukan Richard diatas, mengandung 3 aspek penting 

sebagai berikut: 

a. Belajar Motorik adalah Hasil Langsung dari Latihan atau Pengalaman 

Perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. 

Kemampuan tersebut berkembang misalnya, karena pengaruh kematangan 

dan pertumbuhan. Perubahan kemampuan semacam ini tentu akan 

meningkatkan keterampilan, walaupun hanya sampai pada batas minimal. 
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Perubahan keterampilan atlet karena faktor kematangan atlet, jelas tidak 

bisa dikatakan sebagai hasil belajar. Hal ini disebabkan perubahan tersebut  

bukan karena hasil dari latihan.  

b. Belajar Motorik Tidak Teramati Secara Langsung 

Ketika latihan berlangsung, terjadi banyak perubahan dalam sistem syaraf 

pusat. Perubahan tersebut terjadi karena penganyaman berbagai 

kemampuan dan pengalaman gerak dalam sistem memori otak. Proses 

inilah yang biasanya memantapkan perubahan yang terjadi agar relatif 

menetap. Proses demikian umumnya tidak bisa langsung teramati. Apa 

yang bisa dilakukan adalah dengan cara melihat perubahan-perubahan 

yang terjadi lewat penampilan gerakannya yang tampak lebih baik. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka disimpulan bahwa 

pembelajaran motorik adalah suatu proses pengubahan perilaku gerak atlet 

melalui latihan atau pembekalan pengalaman yang sengaja dirancang 

melalui aktivitas bermain, agar proses perubahan keterampilan gerak 

menjadi efektif dan efisien. Peserta didik yang melakukan proses 

pembelajaran motorik dengan baik dan benar akan mengalami suatu 

perubahan , misalnya dari “tidak bisa” menjadi “bisa”, dari “tidak 

terampil” menjadi “terampil”, berkaitan dengan kemampuan gerak. 

 

E. Penerapan Audio Visual 

 

Media latihan banyak jenis dan macamnya dari yang paling sederhana dan 

murah hingga yang canggih dan mahal. Ada yang dapat dibuat oleh pelatih 

sendiri dan ada yang diproduksi pabrik. Ada yang sudah tersedia 
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dilingkungan untuk langsung dimanfaatkan dan ada yang sengaja dirancang. 

Perkembangan ilmu pendidikan olahraga dan teknologi menuntut pelatih agar 

mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh  dan sekurang 

kurangnya pelatih dapat menggunakan alat yang murah dan efisien yang 

meskipun sederhana dan bersahaja tetapi dapat membantu dalam pencapaian 

tujuan latihan yang diharapkan. 

 

Menurut Arsyad (2002 ) mengatakan bahwa kata media berasal dari bahasa 

latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara  harfiah 

berarti perantara atau pengantar. Menurut Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 

2002), mengatakan bahwa media jika dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang menbangun kondisi yang menyebabkan 

siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam 

Buku Pengantar Ilmu Komunikasi (Cangara, 2006:119), media adalah alat 

atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari para 

komunikator pada khalayak. Beberapa pakar psikologi memandang bahwa 

dalam komunikasi antar manusia, maka media yang paling dominasi dalam 

berkomunikasi adalah pancaindera manusia seperti mata dan telinga. Pesan – 

pesan yang diterima selanjutnya oleh pancaindera di proses oleh pikiran 

manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, 

sebelum dinyatakan dalam tindakan. Asosiasi Pendidikan Nasional 

mengemukakaan pengertian media adalah bentuk – bentuk komunikasi baik 

tercetak, audio visual serta peralatannya. Media hendaknya dapat 

dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Apapun batasan yang 

diberikan, ada persamaan di antara batasan tersebut yaitu bahwa media adalah 
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segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim 

dan penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat serta perhatian atlet sedemikian rupa sehingga proses latihan terjadi. 

Terdapat enam jenis dasar dari media menurut Heinich and Molenda (2005 

dalam supriatna 2009) yaitu: 

(1)  Teks : Merupakan elemen dasar bagi menyampaikan suatu informasi 

yangmempunyai berbagai jenis dan bentuk tulisan yang berupaya 

memberi daya tarik dalam penyampaian informasi; 

(2)  Media Audio : Membantu menyampaikan maklumat dengan lebih 

berkesan membantu meningkatkan daya tarik terhadap sesuatu 

persembahan. Jenis audio termasuk suara latar, musik, atau rekaman 

suara dan lainnya; 

(3)  Media Visual : Media yang dapat memberikan rangsangan-rangsangan 

visualseperti gambar/foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, 

papan buletin dan lainnya; 

(4)  Media Proyeksi Gerak : Termasuk di dalamnya film gerak, film gelang, 

program TV, smartphone, video kaset (CD, VCD, atau DVD); 

(5)  Benda-bendaTiruan/miniatur : Seperti benda-benda tiga dimensi yang 

dapat disentuh dan diraba oleh siswa. 

 

F.  Demonstrasi Langsung 

 

 

Metode demonstrasi adalah pertunjukan tentang proses terjadinya suatu 

peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan 
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agar dapat diketahui dan dipahami oleh peserta didik secara nyata atau 

tiruannya (Syaiful, 2008:210). 

 

Demonstrasi ini lebih sesuai untuk mengajarkan bahan-bahan pelajaran yang 

merupakan suatu gerakan-gerakan, suatu proses maupun hal-hal yang bersifat 

rutin. Dengan metode demonstrasi peserta didik berkesempatan 

mengembangkan kemampuan mengamati segala benda yang sedang terlibat 

dalam proses serta dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan yang 

diharapkan. 

 

Sementara menurut Djamarah (2000:2) bahwa metode demonstrasi adalah 

metode yang digunakan untuk memperlihatkan sesuatu proses atau cara kerja 

suatu benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran. 

 

Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa demonstrasi langsung adalah suatu 

kegiatan atau pertunjukan yang menampilkan prilaku berupa contoh baik 

gerakan atau melakuakan sesuatu agar dapat diketahui dan dipahami oleh 

peserta didik secara nyata atau tiruannya. 

 

Menurut Djamarah (2008:211) kelebihan dan kekurangan metode 

demonstrasi adalah sebagai berikut : 

a. Kelebihan Metode Demonstrasi 

1. Perhatian atlet dapat dipusatkan pada hal-hal yang dianggap penting 

oleh pelatih sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara teliti. 
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Di samping itu, perhatian atlet pun lebih mudah dipusatkan kepada 

proses latihan dan tidak kepada yang lainya. 

2. Dapat membimbing siswa ke arah berpikir yang sama dalam satu 

saluran pikiran yang sama. 

3. Ekonmis dalam latihan dan ekonomis dalam waktu yang panjang 

dapat diperlihatkan melalui demonstrasi dengan waktu yang pendek. 

4. Dapat mengurangi kesalahan-kesalahn bila dibandingkan dengan 

hanya membaca atau mendengarkan, karena murid mendapatkan 

gambaan yang jelas dari hasil pengamatannya. 

5. Karena gerakan dan proses dipertunjukan maka tidak memerlukan 

keterangan-keterangan yang banyak. 

6. Beberapa persoalan yang menimbulkan petanyaan atau keraguan 

dapat diperjelas waktu proses demonstrasi. 

b. Kekurangan Metode Demonstrasi 

1. Derajat visibilitasnya kurang, peserta didik tidak dapat melihat atau 

mengamati keseluruhan benda atau peristiwa yang didemonstrasikan 

kadang-kadang terjadi perubahan yang tidak terkontrol. 

2. Untuk mengadakan demonstrasi digunakan ala-alat yang khusus, 

kadang-kadang alat itu susah didapat. Demonstrasi merupakan 

metode yang tidak wajar bila alat yang didemonstrasikan tidak dapat 

diamati secara seksama. 
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3. Dalam mengadakan pengamatan terhadap hal-hal yang 

didemonstrasikan diperlukan pemusatan perhatian. Dalam hal ini 

banyak diabaikan oleh peserta didik. 

4. Tidak semua hal dapat didemonstrasikan di kelas. 

5. Memerlukan banyak waku sedangkan hasilnya kadang-kadang 

sangat minimum. 

6. Kadang-kadang hal yang didemonstrasikan di kelas akan berbeda 

jika proses itu didemonstrasikan dalam situasi nyata atau sebenarnya. 

7. Agar demonstrasi mendapaptkan hasil yang baik diperlukan 

ketekitian dan kesabaran. 

Dengan metode demonstrasi, proses penerimaan atlet terhadap latihan 

akan lebih berkesan secra mendalam, sehingga membentuk pengertian 

dengan baik dan sempurna. Atlet juga dapat mengamati dan 

memperhatikan apa yang diperlihatkan selama pelajaran berlangsung 

namun banyak kekurangan dalam metode ini yang harus di cari solusinya. 

 

G. Definisi Pencak Silat 

 

Menurut Lubis dan Wardoyo (2014:1) pencak silat merupakan salah satu 

budaya asli bangsa Indonesia, dimana sangat diyakini para pendekarnya dan 

pakar pencak silat bahwa masyarakat melayu saat ini menciptakan  dan 

mempergunakan ilmu bela diri ini sejak masa prasejarah. Karena pada masa 

itu manusia harus menghadapi alam yang keras dengan tujuan 

mempertahankan kelangsungan hidupnya (survive) dengan melawan binatang 
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ganas dan berburu yang pada akhirnya manusia mengembangkan gerak-gerak 

bela diri. 

 

Menurut Maryono (1999:4) pencak silat berarti permainan (keahlian) dalam 

mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan 

membela diri, baik dengan atau tanpa senjata. Sedangkan menurut Sutrisno 

(2014:83) pencak silat dapat diartikan sebagai gerak-bela serang yang teratur 

menurut system, waktu, tempat, dan iklim dengan selalu menjaga kehormatan 

masing-masing secara kesatria, tidak mau melukai perasaan. 

 

Pencak silat adalah cabang olahraga yang berupa hasil budaya manusia 

Indonesia untuk membela/mempertahankan eksistensi (kemandirian) dan 

intergritas terhadap lingkungan hidup/alam sekitarnya untuk mencapai 

keselarasan hidup, meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa (Sucipto, 2001:27).  

 

Menurut Mukholid (2004:126) pencak silat adalah cabang olahraga yang 

berupa hasil budaya manusia Indonesia untuk mempertahankan eksistensi 

(kemandirian) dan integritasnya terhadap lingkungan hidup, meningkatkan 

iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Pencak silat mempunyai 4 aspek yang mencakup nilai-nilai luhur sebagai 

suatu kesatuan yang tak terpisahkan, aspek tersebut meliputi : 1) Aspek 

mental spiritual meliputi takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tenggang rasa, 

percaya diri, disiplin, cinta bangsa dan tanah air, solidaritas sosial, jujur, 

membela kebenaran dan keadilan.  2) Aspek beladiri meliputi berani dalam 
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membela kebenaran, tabah, tangguh, ulet, tanggap, peka, dan cermat. 3) 

Aspek seni meliputi pengembangkan pencak silat sebagai budaya bangsa 

Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur, mengembangkan pencak silat 

yang diarahkan pada penerapan nilai-nilai kepribadian bangsa, mencegah 

penonjolan secara sempit nilai-nilai pencak silat yang bersifat sebagai bagian 

dari kehidupan sehari-hari, meningkatkan prestasi, menjunjung tinggi 

solidaritas, pantang menyerah, kedaerahan, menanggulangi pengaruh 

kebudayaan asing yang negatif. 4) Aspek olahraga meliputi berlatih, 

melaksanakan olahraga pencak silat sebagian dari kehidupan sehari-hari, 

meningkatkan prestasi, menjunjung tinggi solidaritas, pantang menyerah. 

 

Menurut Sutiyono (2000:1) secara umum, pencak silat memiliki ciri : 

a. Menggunakan seluruh bagian tubuh dan anggota badan sebagai alat 

penyerangan dan pembelaan diri. 

b. Dapat dilakukan dengan atau tanpa alat. 

c. Tidak memerlukan senjata tertentu, tetapi benda apapun dapat dijadikan 

senjata. 

 

Di samping itu, pencak silat mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan yaitu: 

aspek akhlak kerohanian, aspek beladiri, aspek seni dan aspek olahraga 

Sutiyono, (2000: 2). 

 

H. Teknik Dasar Pencak Silat 

 

 

Penguasaan teknik merupakan suatu landasan dalam usaha mencapai prestasi 

yang optimal dalam pencak silat.  Menurut Lubis dan Wardoyo (2014:17) 
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gerak dasar pencak silat adalah suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi 

dan terkendali, yang mempunyai empat aspek sebagi satu kesatuan, yaitu 

aspek mental spiritual, aspek beladiri, aspek olahraga, dan aspek seni budaya.  

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.Sedangkan menurut Irianto 

(2002:80) teknik adalah suatu proses gerakan dan pembuktian dalam praktek 

dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam cabang 

olahraga. 

 

Menurut Nugroho (2004:5) teknik pencak silat adalah: (1) belaan yaitu: 

tangkisan elakan, hindaran, dan tangkisan; (2) serangan yaitu: pukulan, 

tendangan, jatuhan, dan kuncian; (3) teknik bawah yaitu: sapuan bawah, 

sirkel bawah, dan guntingan.  Kesamaan teknik dasar yang harus dikuasai 

oleh semua beladiri adalah sikap kuda-kuda. 

 

Penguasaan teknik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Irianto 

(2002:80) : 

1) Kualitas fisik yang relevan. 

2) Kualitas psikologis atau kamatangan bertanding. 

3) Metode latihan yang tepat. 

4) Kecerdasan atlet memilih teknik yang tepat dalam situasi tertentu. 

 

Teknik gerak yang ada dalam beladiri pencak silat berbeda dengan teknik 

gerakan yang ada pada beladiri lainnya, karena pencak silat mempunyai pola 

gerak dan kaidah-kaidah tertentu.  Adapun teknik yang perlu dikembangkan 
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dalam pencak silat menurut Lubis dan Wardoyo (2014:18-43) antara lain 

adalah (1) Kuda-kuda, (2) Sikap pasang dan pengembangannya, (3) Pola 

langkah, (4) Teknik belaan, (5) Teknik Hindaran, (6) Teknik serangan, dan 

(7) Teknik tangkapan. 

 

I. Tendangan Dalam Pencak Silat 

 

 

Menurut Hariyadi (2003:71) tendangan menempati posisi istimewa dalam 

pencak silat, tendangan yang dilancarkan oleh pesilat dan masuk pada 

sasaran, akan memperoleh nilai 2. Pada setiap pertandingan pencak silat, kita 

melihat 100% pesilat menggunakan teknik ini dengan berbagai variasinya 

untuk mencari kemenangan.  Namun pada umumnya untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal, semua teknik tendangan sering menggunakan metode 

lecutan tungkai bawah bersumbu pada lutut, diikuti perputaran pinggang dan 

dorongan pinggul untuk menambah eksplosifitas tendangan. 

 

Tendangan merupakan salah satu jenis serangan dalam pencak silat.  

Serangan dipandang sebagai alat dalam kontak yang berkaitan dan terpadu 

dalam pembelaan diri, serangan dapat dibagi jenisnya berdasarkan alat yang 

digunakan untuk melakukan serangan dan berdasarkan kegunaanya dibagi 

menjadi dua, yaitu serangan lengan/tangan yang lazim disebut pukulan dan 

serangan kaki/tungkai yang lazim disebut tendangan.  Berdasarkan uraian 

diatas dapat dikemukakan bahwa, tendangan merupakan serangan dengan 

menggunakan tungkai dan kaki di dalam pencak silat, yang bertujuan untuk 

meraih poin dan menjatuhkan lawan dalam suatu pertandingan pencak silat. 
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a. Jenis Tendangan Dalam Pencak Silat 

Tendangan dalam pencak silat dapat dilakukan berbagai macam dan 

variasi. Menurut Lubis dan Wardoyo (2014:36-42) mengemukakan 

bahwa:  jenis-jenis serangan dengan menggunakan tungkai dalam 

pencak silat meliputi : tendangan, sapuan, dengkulan, guntingan. 

 

Menurut Lubis dan Wardoyo (2014:36-40) komponen penyerang yang 

digunakan, lintasan dan perkenaannya tendangan meliputi : 

1. Tendangan Lurus 

Yaitu serangan dengan menggunakan sebelah kaki dan tungkai, 

lintasannya kearah depan dengan posisi badan menghadap depan, 

dengan kenaannya pangkalan jari-jari kaki bagian dalam dengan 

sasaran perut dan dada. 

2. Tendangan Tusuk 

Yaitu serangan dengan menggunakan sebelah kaki tungkai, 

lintasanya kearah depan, dengan posisi badan menghadap kedepan, 

dengan kenaanya ujung jari-jari kaki, dengan sasaran ulung hati dan 

dagu. 

3. Tendangan Kepret 

Yaitu serangan dengan menggunakan sebelah kaki dan tungkai, 

lintasanya kearah depan, dengan posisi badan menghadap ke depan, 

dengan kenaanya punggung kaki, dengan sasaran kemaluan. 

4. Tendangan Jejag 

Yaitu serangan yang menggunakan sebelah kaki dan tungkai, 

lintasannya kearah depan dengan posisi badan menghadap ke depan, 
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dengan kenaanya telapak kaki penuh sifatnya mendorong dengan 

sasaranya dada. 

5. Tendangan Gajul 

Yaitu serangan yang menggunakan sebelah kaki dan tungkai, 

lintasannya kearah depan, dengan posisi badan menghadap kedepan, 

dengan kenaannya tumit dari arah bawah keatas, dengan sasaranya 

dada dan ulu hati. 

6. Tendangan T 

Yaitu serangan yang menggunakan sebelah kaki dan tungkai, 

lintasanya lurus kedepan dan kenaanya pada tumit, telapak kaki dan 

sisi luar telapak kaki, posisi lurus, biasanya digunakan untuk 

serangan samping, dengan sasaran seluruh bagian tubuh. 

7. Tendangan Celorong 

Yaitu tendangan T dengan posisi merebahkan badan, dengan sasaran 

lutut dan kemaluan. 

8. Tendangan Belakang 

Yaitu tendangan sebelah kaki dan tungkai dengan lintasan lurur ke 

belakang tubuh (membelakangi lawan) dengan sasaran seluruh 

bagian tubuh. 

9. Tendangan Kuda 

Yaitu tendangan dengan dua kaki menutup atau membuka, 

lintasannya lurus ke belakang tubuh, dengan sasaran seluruh bagian 

tubuh. 

10. Tendangan Taji 



28 

 

 
 

Yaitu tendangan dengan sebelah kaki dan tungkai dengan kenaan 

tumit yang lintasannya kearah belakang dengan sasaran kemaluan. 

11. Tendangan Sabit 

Yaitu tendangan yang lintasannya setengah lingkaran ke depan, 

dengan sasaran seluruh bagian tubuh : a. Kenaannya pada 

punggung telapak kaki, disebut sabit kepret. b. Kenaannya pada 

pangkal jari telapak kaki, disebut sabit jejak. 

12. Tendangan Baling 

Yaitu tendangan melingkar kearah luar dengan kenaannya tumit 

luar dan posisi tubuh berputar, dengan sasaran seluruh bagian 

tubuh. 

13. Tendangan Hentak Bawah 

Yaitu serangan yang menggunakan telapak kaki menghadap ke 

luar, yang di laksanakan dengan posisi tubuh direbahkan, bertujuan 

untuk mematahkan persendian. 

14. Tendangan Gejig 

Yaitu serangan yang menggunakan sebelah kaki dan tungkai 

lintasannya lurus ke samping ke arah persendian kaki/dengkul, 

dengantujuan mematahkan. 

 

J. Tendangan Lurus 

 

 

Terkait tendangan lurus, didefinisikan sebagai tendangan yang dilakukan 

dengan posisi tubuh tegak dan lintasan lurus ke depan, sedangkan sebagian 

perkenaannya adalah pangkal jari-jari kaki (Hariyadi, 2003: 74). Hal senada 
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yang dikemukakan oleh Lubis (2004: 25) bahwa tendangan lurus adalah 

serangan yang menggunakan sebelah kaki dan tungkai, lintasan ke arah depan 

dan posisi badan menghadap ke depan, dengan perkenaan pangkal jari-jari 

kaki, sifatnya mendorong dengan sasaran perut. Tendangan lurus sangat 

efektif untuk melumpuhkan lawan. Keefektifitasan tersebut tercipta karena 

gerakan yang diperlukan oleh tubuh sewaktu melakukan teknik ini hanya 

sedikit. Dengan demikian, efisiensi gerak menjadi maksimal. Namun karena 

sifatnya yang menusuk laksana ujung tombak, tendangan ini menjadi sangat 

keras daya benturnya. Oleh karena itu, keterampilan tendangan lurus ini patut 

dimiliki oleh seorang atlit sebagai teknik pendukung dalam menyempurnakan 

keterampilan gerak pencak silat secara totalitas. Dengan demikian, 

pelaksanaan latihan perlu dilakukan. 

 

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. Saat tendangan dilakukan, perlu 

kemampuan bertumpu pada kaki (kuda-kuda) pada satu kaki serta 

kemampuan menjaga keseimbangan tubuh. 
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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. 

 

Gambar 2.1. 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. 

 

K. Penelitian Relevan 

 

 

Penelitian yang relevan merupakan penelitian terdahulu yang bidang 

kajiannya menyentuh beberapa poin dari penelitian yang akan dikembangkan 

peneliti. Penelitian yang relevan bertujuan untuk menghindari kajian 
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penelitian yang sama agar tidak terjadi pelagiat. Penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh: 

a. Rachmi Marsheilla (2010) dengan judul “ Pengaruh Latihan Power Otot 

Tungkai Terhadap Peningkatan Gerak Dasar Tendangan Depan  

Pencak Silat Pada Siswa Kelas VII  di SMPN 5 Bandar Lampung”. 

b.  Penelitian yang dilakukan oleh Masnita Alfi Mutia (2016) dengan judul 

“Pengaruh Penggunaan Media Visual Dan Audio Visual Terhadap 

Keterampilan Gerak Dasar Lay-Up Shoot Bola Basket Pada Siswi Kelas 

VIII Smp Negeri 1 Gedong Tataan”. 

c. Andi Abdul Rahman (2017) dengan judul “Perbandingan Metode 

Pembelajaran Audio Visual Dengan Metode Pembelajaran Demonstrasi 

Terhadap Hasil Belajar Kata Jion Dalam Olahraga Karate Pada Karateka 

Ranting Inkanas UNM” 

 

L.  Kerangka Berpikir 

 

Seorang pesilat harus mengusai kemampuan menendang lurus sesuai pada 

sasaranya. Untuk mendapatkan teknik tendangan lurus yang baik, atlet harus 

berlatih dengan intensif dan terprogram. Penilaian tingkat kemampuan 

tendangan lurus ini sangat penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

kemampuan atlet yang mengikuti UKM Tapak Suci Universitas Lampung, 

yang nantinya dapat memacu atlet dalam berprestasi terutama dalam cabang 

olahraga pencak silat serta untuk mengoptimalkan serangan yang dapat 

mendukung peningkatan kemampuan tendangan lurus. 

 



32 

 

 
 

Pada pelaksanaanya tendangan harus memiliki pola tendangan yang benar 

dari awalan sampai akhiran sehingga tepat pada sasaran dan target,  diketahui 

bahwasanya tendangan lurus di pakai pada jarak serang jauh mengingat jarak 

tembak atlet dan panjang tungkai, jika memiliki pola yang salah tendangan 

bisa mencidrai atlet dan lawan dengan itu lintasan tendangan haruslah di 

perhatiakan dalam setiap sesi latihan yang akan membentuk tendangan yang 

baik pada saat bertanding. 

  

Semakin baik teknik menendang  seseorang maka menunjukan semakin baik 

keterampilan pada olahraga pencak silat. Oleh karena itu dengan cara 

melatihkan gerak yang aktif serta koordinasi seluruh anggota badan 

diharapkan dapat meningkatkan penguasaan gerak aktif pada diri atlet saat 

latihan maupun pertandingan. Untuk mengetahui subjek yang diberikan 

perlakuan dalam bentuk media audio visual dan demonstrasi langsung. 

 

M. Hipotesis   

 

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara yang harus di uji lagi 

kebenaranya melalui penelitian ilmiah. 

Hipotesis penelitian yang di ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

H01 : Tidak ada pengaruh yang signifikan menggunakan  

menggunakan audio visual pada tendangan lurus pada UKM Tapak 

Suci Universitas Lampung. 

H1  : Ada pengaruh yang signifikan menggunakan menggunakan  
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audio visual pada tendangan lurus pada UKM Tapak Suci 

Universitas Lampung. 

H02 : Tidak ada pengaruh yang signifikan menggunakan  

menggunakan Demonstrasi langsung pada tendangan lurus pada 

UKM Tapak Suci Universitas Lampung. 

H2 : Ada pengaruh yang signifikan menggunakan menggunakan  

Demonstrasi langsung pada tendangan lurus pada UKM Tapak 

Suci Universitas Lampung. 

H03 : Tidak ada perbedaan yang signifikan menggunakan  audio visual    

    dan demonstrasi langsung terhadap hasil tendangan lurus pada  

             UKM Tapak Suci Universitas Lampung. 

H3 : Ada perbedaan yang signifikan menggunakan  audio visual dan  

    demonstrasi langsung terhadap hasil tendangan lurus pada UKM       

             Tapak Suci Universitas Lampung. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 

pengaruh audio  visual dan demonstrasi langsung terhadap hasil tendangan 

lurus, maka metode penelitian yang digunakan atas dasar pertimbangan dari 

sifat penelitian yaitu metode eksperimen. Menurut Arikunto (2006: 248) 

Metode eksperimen adalah suatu prosedur penelitian yang sengaja dipakai 

untuk mengetahui pengaruh dari suatu kondisi, yang sengaja diadakan 

terhadap suatu gejala sosial yang berupa kegiatan-kegiatan dan tingkah laku 

seorang individu atapun kelompok individu.  

 

Di dalam suatu penelitian pasti mutlak diperlukan metode yang akan 

digunakan. Karena dengan menggunakan metode, maka terdapat cara untuk 

menyelesaikan sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2009:3) Metode 

penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.. Artinya melalui penggunaan metode serta 

pemilihan sebuah metode yang tepat maka akan membantu jalannya sebuah 

penelitian. 
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Beranjak dari sebuah permasalahan, rumusan masalah dan tujuan penelitian, 

maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Menurut Sugiyono (2009:107) “Metode penelitian eksperimen 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.” Sedangkan 

menurut Arikunto (2006:3) mengatakan bahwa metode eksperimen adalah 

suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang 

sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminisasi atau mengurangi 

atau menyisihkan faktor – faktor lain yang mengganggu. 

 

Metode eksperimen dibedakan menjadi dua, yaitu eksperimen murni (true 

experiment) dan eksperimen semu (quasi experiment). Penelitian ini 

tergolong penelitian eksperimen dengan pendekatan komparatif yaitu suatu 

penelitian yang bersifat membandingkan. Menguji hipotesis komparatif 

berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan (Sugiyono, 

2005:115). Pendapat lain, Mohammad Nasir (2003 :68) mengatakan bahwa 

penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari 

jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-

faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode komparatif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih tanpa ada nya 

kelompok kontrol untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada 

perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti. 
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B.   Variabel dan Data Penelitian 

 

1. Variabel 

 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variansi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 

2007: 3). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain 

(Independent variable X). Sedangkan Variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel lain (Dependent variable Y). Dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Variabel bebas (X) adalah media audio visual dan demonstrasi langsung 

2. Variabel terikat (Y) adalah tendangan lurus 

 

2. Data  Penelitian 

 

Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan 

pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, 

baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta 

(Riduwan.2009:5). Pada konteks penelitian data bisa diartikan sebagai 

keterangan tentang variabel pada beberapa objek. Data memberikan 

keterangan tentang objek-objek dalam variabel tertentu 

Penelitian merupakan suatu usaha yang sistematis dalam rangka 

menyediakan jawaban maupun pembuktian atas beberapa pertanyaan 

ataupun hipotesis. Sesudah hipotesis ataupun pertanyaan penelitian 

dirumuskan, aktivitas selanjutnya adalah mencari jawaban atau pemuktian 
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atas hipotesis maupun pertanyaan tersebut. Jawaban hipotesis maupun 

pertanyaan penelitian dilakukan dengan menganalisis data yang sudah 

dikumpulkan. Adapun cara pengumpulannya data dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. 

a.    Data primer 

Merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama, atau depat 

dikatakan pengumpulannya dilakukan sendiri oleh si peneliti secara 

langsung, seperti hasil wawancara dan hasil pengisian kuesioner 

(angket). Soeratno dan Arsyad (2003:76) menyatakan bahwa data 

primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

organisasi yang menggunakan atau menerbitkan data tersebut. Contoh 

data primer, Peneliti akan meneliti tentang prosedur kerja suatu 

aplikasi tertentu, maka dapat dilakukan wawancara mengenai hal 

tersebut.  

b.    Data sekunder 

Merupakan data yang didapatkan dari sumber kedua. Menurut 

Soeratno dan Arsyad (2003;76), data sekunder adalah data yang 

digunakan atau diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. 

Dengan demikian data sekunder mempunyai dua makna. Pertama, 

data yang telah diolah lebih lanjut, misalnya dalam bentuk diagram 

atau tabel. Kedua, data yang dikumpulkan oleh lembaga atau orang 

lain, atau data yang bukan dikumpulkan sendiri oleh peneliti. 
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Gambar 3.1. Program Penelitian 

 

Keterangan : 

Pree tes  : Tes awal tendangan lurus  

OP    : Ordinal pairing atau pengelompokan 

Treatment A  : Kelompok eksperimen menggunakan media audio visual 

Treatment  B : Kelompok eksperimen menggunakan demonstrasi  

  langsung. 

Post test   : Tes akhir tendangan lurus pada target 

 

Pembagian kelompok eksperimen di dasarkan pada hasil melakukan tes  

Tendangan lurus pada target, kemudian subjek yang memiliki kemampuan 

setara dipasangkan ke dalam kelompok 1 dan 2. Dengan demikian kedua 

kelompok tersebut sebelum di beri perlakuan mempunyai kemungkinan 

kemampuan yang sama. Apabila pada post test terdapat perbedaan, maka hal 

ini disebabkan  oleh pengaruh perlakuan yang diberikan. Pembagian 

kelompok dalam  penelitian menggunakan teknik ordinal pairing, sebagai 

berikut : 
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A    B 

1    2 

4    3 

5    6 

dst    7 

Gambar 3.2. Pembagian kelompok dengan Cara Ordinal Pairing 

 

Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Tendangan lurus tendangan yang dilakukan dengan posisi tubuh tegak 

dan lintasan lurus ke depan, sedangkan sebagian perkenaannya adalah 

pangkal jari-jari kaki ke target. 

2. Media audio visual dan demonstrasi langsung yang diberikan dalam 

penelitian ini adalah alat yang dipergunakan untuk mencapai penguasaan 

gerakan tendangan lurus yang baik. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

     a. Populasi 

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek 

yang mempunyai sifat-sifat umum. Menurut (Sudjana, 2008: 6) populasi 

adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitng ataupun 

pengukuran kuantitatif  kualitatif, mengenai karakteristik tertentu dari 

semua anggota kumpulan lengkap dan jelas, yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya. 
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Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian Arikunto (2006:130). 

Berdasarkan pendapat di atas yang dimaksud dengan populasi adalah 

seluruh individu yang akan dijadikan objek penelitian yang paling sedikit 

memiliki satu sifat yang sama. 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 30 mahasiswa UKM 

Tapak Suci Universitas Lampung. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan 

tertentu yang akan diteliti (Riduwan, 2007: 56) Serta bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 118) .  

Menurut Arikunto (2006: 131) sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, 

selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10 – 15 % 

atau 20 – 25 %. 

Dapat di ambil kesimpulan bahwa sample bagian dari populasi  yang 

memiliki karakteristik dalam populasi tersebut. Bertitik tolak dari pendapat 

diatas, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sample penelitian 

populasi sebesar 30 mahasiswa. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 

a. Instumen Penelitian 

 

Instrumen peneliti adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini 

disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2007: 148). Dan menurut Suharsimi 

Arikunto (2006: 160), instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah 

dan lebih baik.  Instrumen di bagi menjadi dua yaitu alat yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki individu atau kelompok dan instrumen buatan yang 

harus di uji coba akan dihitung validitas  dan reliabilitasnya. 

 

Menurut (Surisman 2016:95) analisis reliabilitas adalah suatu tes dan atau 

alat ukur lainya , termasuk non tes, pada hakikatnya mengukur ke ajegkan 

pertanyaan tes apabila beberapa kali pengujian menunjukan hasil relativ 

sama dan validitas berkenaan dengan ketepatan alat penilaianterhadap 

konsep yang di nilai sehingga betul-betul manilai apa yang harus dinilai 

(Surisman 2016:11). Dalam hal ini penulis instrumen di uji cobakan pada 

atlet pondok pesantren Al-Fatah Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 

Selatan pada tanggal 17 dan 24 febuari 2018. 

 

Berdasarkan hasil tes uji coba instrumen diperoleh thitung lebih besar dari 

harga ttabel  maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah valid 

dan uji coba Reabilitas Instrumen yang  di gunakan adalah test dan retest. 

r Hintung 0,801 dan r Tabel (N=10) 0,361  jadi R Hintung lebih besar dari R 

Tabel maka instrumen reabel. 
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Adapun pelaksanaan test pertama pada tanggal 17 Febuari 2018 dan 

pelaksanaan test ke dua di laksanakan pada tanggal 24 Febuari 2018 di 

pondok pesantren Al-Fatah Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 

Hasil tes yang pertama dan tes yang ke dua di korelasikan dengan product 

moment. Menurut ( Surisman, 2010:52) korelasi adalah hubungan antara  

variabel yang satu dengan variabel yang lain. Besar kecilnya derajat 

hubungan antar dua tes di katakan sempurna apabila koefisien korelasinya 

1,00. Jika hasil test pertama dan ke dua parametrik jika tidak akan di 

gunakan statistik lain. Ternyata setelah di lakukan uji coba hasil uji coba 

pertama dan ke dua parametrik , maka analisis reliabilitasnya menggunakan 

statistik parametrikanalisisnya adalah product moment. 

 

Distribusi tabel t untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n-2 dengan uji dua 

pihak. Kaidah pengujian jika t hitung> t tabel berarti valid sebaliknya jika t hitung< t 

tabel berarti tidak valid. Jika instrumen itu valid, maka dilihat dari kriteria 

penafsiran mengenai indeks korelasinya (r) sebagai berikut : 0,80 – 1,00 = 

sangat tinggi, 0,60- 0,79 = tinggi, 0,40 – 0,59 = cukup, 0,20 – 0,39 = rendah 

dan 0,00 – 0,19 = sangat rendah (tidak valid). 

 

Adapun pengukuran penampilan keterampilan atlet pencak silat menurut 

Lubis dan Wardoyo yaitu: 

1. Tujuan : untuk mengetahui penampilan keterampilan pencak silat atlet 

untuk teknik tendangan lurus. 

2. Peralatan : (1) sabuk, (2) meteran , (3) tiang setinggi 2 meter (2 buah) / 

diganti orang untuk memegang,  
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3.  Petugas: (1) pengukur ketinggian ,(2) pencatat , dan (3) penjaga tiang. 

4. Pelaksanaan : atlet bersiap siap berdiri di belakang sabuk dengan jarak 

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

(putri) dan 100 cm (putra) . kemudian melakukan tendangan di tempat di 

mana teknik tendangan harus melewati sabuk / tali tanpa menyentuh , 

setiap tendangan yang menyentuh sabuk / tali akan di kurangi 1 . setiap 

atlet melakukan tendangan tendangan secara berturut turut sebanyak 10 

tendangan untuk kaki kanan 10 tendangan kaki kiri . pelaksanaan dapat 

di lakukan 3 kali dan di ambil nilai tertinggi. 

5. Penilaian : skor berdasarkan jumlah penampilan atlet berdasarkan kisi 

kisi instrumen dan di kurangi nilai kesalahan dalam menendamg bila 

menyentuh tali , indikator dalam tes ini adalah : (1) posisi sikap pasang , 

(2) anggkatan , (3) saat melepas tendangan / lintasan , (4) kembali ke 

sikap pasang. 

 

E.  Prosedur Penelitian 

 

Pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian merupakan faktor penting 

karena berhubungan langsung dengan data yang akan digunakan dalam 

penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti melakukan langkah-

langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Test Awal (Pretest) 

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

dengan menggunakan tes pengukuran penampilan keterampilan atlet 

pencak silat , sehingga dapat diketahui perbedaan hasil yang dicapai 

setelah diberikan treatment. 
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Menurut (Harsono) satu siklus terjadi selama satu bulan atau bisa 

berlangsung selama 3-5 minggu, siklus ini sangat penting dalam program 

latihan keseluruhan karena struktur program isi nya akan menentukan 

kualitas dari proses latihan.  

 

Dan dapat kita ambil kesimpulannya pemberian treatment dilaksanakan 

sebanyak 16 kali pertemuan. Setelah melakukan tes awal sampel dibagi 

dua kelompok dengan cara ordinal pairing, yaitu dengan ABAB sehingga 

terbagi menjadi 2 kelompok. 

 

2.   Pemberian Perlakuan 

 

Pemberian perlakuan (treatment) pada eksperimen ini dilaksanakan 16 kali 

pertemuan, dikarenakan itu dianggap sudah cukup memberikan perubahan, 

sehingga peneliti mencoba mengambil tes akhir setelah latihan yang 

dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Dengan frekuensi latihan antara 2-

6 kali dalam seminggu, (Bompa:33) pada penelitian ini dilakukan 

sebanyak 3  kali dalam seminggu.  

a. Penayangan audio visual 

Sebelum melakukan latihan atlet mendapatkan perlakuan yaitu di 

berikan penayangan  audio visual teknik tendangan lurus baik 

menggunakan smartphone atau layar  proyektor sebelum melakukan 

latihan. 
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b. Demonstrasi langsung 

Pada latihan inti atlet akan diberikan komando dan di demonstrasikan 

teknik tendangan lurus dengan pola yang benar oleh pelatih atau asisten 

pelatih  

c. Pemanasan (Warming Up) 

Latihan pemanasan (Warming Up) diberikan kepada pemain selama 15 

menit, ini sangat penting karena untuk menaikkan suhu tubuh dan 

menghindari resiko terjadinya cidera otot dan sendi-sendi pada pemain 

meliputi: 1) Streching , 2) Lari keliling lapangan,  

d. Menu Latihan 

Latihan adalah suatu proses mempersiapkan organisme atlit secara 

sistematis untuk mencapai mutu prestasi dengan diberi beban fisik dan 

mental yang teratur, terarah, meningkat dan berulang-ulang waktunya. 

Bentuk latihan yang dilakukan adalah latihan  tendangan lurus yang di 

lakukan oleh mahasiswa dengan posisi sikap pasang , anggkatan , saat 

melepas tendangan / lintasan , kembali ke sikap pasang menggunakan 

alat hand box . Pada prinsipnya latihan ini untuk maningkatkan 

ketepatan dan memiliki pola tendangan yang benar , dengan demikian 

di terapkan latihan sebanyak 16 kali pertemuan. Setiap minggunya 

jumlah setnya dan repetisinya ditambahkan supaya ada peningkatan. 

Dalam latihan ini peneliti mengambil intesitas 80-90 %. Untuk 

menentukan jumlah repetsi, set, dan interval. Jika intensitas latihan 80% 

maka 100% dibagi 80% dikali dengan rata-rata hasil pree test. Jadi 

setiap satu repetisi maksimal yaitu hasil tersebut, misal intensitas 80%, 

maka 100 dibagi 80 dikalikan rata-rata hasil pretest. 
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e. Pelemasan (Colling Down) 

 Pelemasan ini ditujukan untuk memulihkan tubuh kekondisi sebelum 

latian sehingga ketegangan-ketegangan otot akan berkurang secara 

berangsurangsur kekeadaan semula agar tidak keluhan sakit setelah 

latihan. 

 

3. Test Akhir (Posttest) 

 

 Tes akhir yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan yang 

dilakukan pada tes awal dengan tujuan untuk mengukur kecakapan dan 

keterampilan atlet UKM Tapak Suci Universitas Lampung yang masih 

rendah tingkatannya dicapai oleh tiap-tiap peserta tes dari masing-masing 

kelompok setelah melaksanakan program latihan. Hasil tes akhir dicatat 

kemudian diolah dengan statistika untuk mengetahui pengaruh atau tidak 

bermain bola pantul terhadap kemampuan tendangan lurus. 

 

F.   Teknik Pengambilan Data  

 

Teknik penagambilan data dilaksanakan dengan tes dan  pengukuran. Tes dan 

pengukuran merupakan bagian yang integral dalam proses penilaian hasil belajar 

siswa, dengan melalui tes dan pengukuran kita akan memperoleh data yang 

objektif . Penelitian ini berlangsung selama 16 kali pertemuan dengan tahapan 1. 

Tahap persiapan 2. Tahap Pelaksanaan 3. Tahap pengambilan data. 
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G. Teknik Analisis Data 

 

Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal dan akhir. Menghitung 

hasil tes awal dan akhir hasil gerak dasar kayang, maka digunakan teknik 

analisa data uji t. Adapun syarat dalam menggunakan uji t adalah : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian yang 

diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak. 

Pengujian normalitas ini adalah menggunakan uji liliefors. Langkah 

pengujiannya mengikuti prosedur Sudjana (2005 : 446) yaitu : 

Pengamatan nXXX ,...,, 21  dijadikan bilangan baku nZZZ ,...,, 21  dengan 

menggunakan rumus 

 SD

Xx
Z i

1
 

 SD  : Simpangan baku 

 Z   : Skor baku 

 x    : Row skor 

X   : Rata-rata 

 

a. Setiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi normal 

baku. Kemudian dihitung peluang )()( ii ZZPZF  

b. Selanjutnya dihitung nZZZ ,...,, 21  yang lebih kecil atau sama dengan iZ  

kalau proporsi ini dinyatakan dengan )( iZS  maka 

n

ZyangZZbanyaknyaZ
ZS in

i

...,...,,
)( 21  

c. Hitung selisih )()( ii ZSZF kemudian tentukan harga mutlaknya 
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d. Ambil harga paling besar diantara harga mutlak selisih tersebut. 

Sebutlah harga terbesar ini dengan oL . Setelah harga oL , nilai hasil 

perhitungan tersebut dibandingkan dengan nilai kritis oL  untuk uji 

liliefors dengan taraf signifikan 0,05. Bila harga oL lebih kecil (<) dari 

tabelL , maka data yang akan diolah tersebut berdistribusi normal, 

sedangkan bila oL  lebih besar (>) dari tabelL , maka data tersebut tidak 

berdistribusi normal. 

oL < tabelL  berarti normal 

oL > tabelL  berarti tidak normal 

 

2. Uji Homogen 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua 

kelompok sample memiliki varian yang homogen atau tidak.Menurut 

Sudjana (2005 : 250) untuk pengujian homogenitas digunakan rumus 

sebagai berikut : 

TerkecilVarians

TerbesarVarians
F

 

Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan rumus 

Dk pembilang  : n-1 (untuk varians terbesar) 

Dk penyebut : n-1 (untuk varians terkecil) 

Taraf signifikan 0.05maka dicari pada tabel F. Dengan kriteria pengujian : 

 Jika  : F hitung ≥ F tabel  tidak homogen 
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   F hitung ≤ F tabel berarti  homogen  

Pengujian homogenitas ini bila F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka 

data tersebut mempunyai varians yang homogen. Tapi sebaliknya bila F 

hitung (>) dari F tabel maka kedua kelompok mempunyai varians yang 

berbeda. 

3. Uji Hipotesis 

 

Analisis dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan, yaitu 

untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas 

(X1, X2 ,) terhadap variabel terikat (Y). Menurut Sugiyono (2015:273), bila 

sampel berkolerasi/berpasangan, misalnya membandingkan sebelum dan 

sesudah treatmen atau perlakuan, atau membandingkan kelompok kontrol 

dengan kelompok eksperimen, maka dugunakan t-test. Menurut Sugiyono 

(2015: 272) Pengujian hipotesis menggunakan t-test terdapat beberapa 

rumus t-test yang digunakan untuk pengujian, dan berikut pedomannya : 

a. Bila jumlah anggota sampel n1= n2, dan varian homogen ( 21 ) 

maka dapat digunakan rumus t-test baik untuk sepaerated, maupun pool 

varian. Untuk melihat harga t-tabel digunakan dk = n1 + n2 -2 . 

b. Bila n1 ≠ n2, varian homogen ( 21 ), dapat digunakan rumus t-test 

pool varian 

c. Bila n1 = n2, varian tidak homogen α ≠ α dapat digunakan rumus 

seperated varian atau polled varian dengan dk= n1- 1 atau n2 – 1. Jadi 

dk bukan n1 + n2 – 2. 
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d. Bila n1 ≠ n2 dan varian tidak homogen ( ). Untuk ini dapat 

digunakan t-test dengan separated varian. Harga t sebagai pengganti t-

tabel dihitung dari selisih harga t-tabel dengan dk (n1-1) dan dk (n2-1) 

dibagi dua, kemudian ditambahkan dengan harga t yang terkecil. 

e. Ketentuannya bila t-hitung ≤ t-tabel, maka H0 diterima dan tolak Ha 

Berikut rumus t-test yang digunakan : 

  t hitung = 

21

21

11

nn
xS

XX

gab

  

2

)1()1(

21

2

22

2

11

nn

SxnSxn
S gab

 

 

Keterangan : 

X 1  : Rerata kelompok eksperimen A 

X 2 : Rerata kelompok eksperimen B 

1S   : Simpangan baku  kelompok eksperimen A 

2S  : Simpangan baku  kelompok eksperimen B 

1n  : Jumlah sampel kelo mpok eksperimen  A 

2n  : Jumlah sampel kelompok eksperimen B  
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti  dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Ada pengaruh yang signifikan menggunakan audio visual pada  

tendangan lurus pada UKM Tapak Suci Universitas Lampung. 

2. Ada pengaruh yang signifikan menggunakan demonstrasi langsung pada 

tendangan lurus pada UKM Tapak Suci Universitas Lampung. 

3. Ada perbedaan yang signifikan menggunakan  audio visual dan 

demonstrasi langsung  terhadap hasil tendangan lurus pada  UKM Tapak 

Suci Universitas Lampung. 

 

B. Saran 

Penulis menyarankan untuk dijadikan bahan  masukan bagi : 

1. Peneliti lainnya, untuk dapat terus menerus memperbaiki penelitian 

dalam melakukan penelitian selanjutnya, dengan beberapa 

penyempurnaan misalnya: a) jumlah sampel penelitian yang lebih besar; 

b) waktu penelitian yang lebih lama; c) menambah variable bebas 

sebagai pembanding. 
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2. Guru atau pelatih dapat menggunakan metode demonstrasi langsung dalam 

upaya meningkatkan keterampilan tendangan lurus . 

3. Kepada para  mahasiswa dan pelatih diharapkan mencoba model-model 

latihan lain untuk meningkatkan hasil tendangan lurus dalam tapak suci. 
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