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ABSTRAK 

 

 

 

HUBUNGAN FLEKSIBILITAS DAN POWER OTOT TUNGKAI TERHADAP 

RANGKAIAN TENDANGAN DOLLYO CHAGI DAN DWI CHAGI PADA 

ATLET PUTRA TAEKWONDO DI UNIT GLORY MR NATAR 

 

 

Oleh 

 

 

Kiki Erlenitha 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan fleksibilitas dan power otot 

tungkai terhadap rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi chagi pada atlet putra 

taekwondo Glory mr Natar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

Deskriptif Kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

atlet putra taekwondo Glory mr Natar yang berjumlah 40 orang. 

 

Berdasarkan penelitian dari data variabel bebas (fleksibilitas) terhadap variabel terikat 

(rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi chagi) adalah sebesar 37,21%. Hasil 

pengukuran dari variabel bebas (power otot tungkai) terhadap variabel terikat 

(rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi chagi) adalah sebesar 55,88%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh kondisi fisik lainnya. Dalam temuan yang telah penulis 

lakukan dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara fleksibilitas 

dan power otot tungkai terhadap rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi chagi. 
 

Kata kunci: fleksibilitas, power otot tungkai, dollyo chagi dan dwi chagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

HE RELATIONSHIP OF FLEXIBILITY AND LIMB MUSCLE POWER TO 

DOLLYO CHAGI AND DWI CHAGI KICK RANGE AT THE MEN'S 

TAEKWONDO GLORY ATHLETES MR NATAR 

 

 

By 

 

Kiki Erlenitha 

 

This study aims to determine the relationship between flexibility and leg muscle 

power on a series of dollyo chagi and dwi chagi kicks in the male taekwondo athlete 

Glory Mr Natar. The method used in this research is descriptive quantitative. The 

samples used in this study were all male taekwondo athletes, Glory Mr. Natar, 

totaling 40 people. 

 

Based on research from the independent variable data (flexibility) to the dependent 

variable (a series of kicks dollyo chagi and dwi chagi) is 37.21%. The measurement 

results of the independent variable (leg muscle power) to the dependent variable (a 

series of kicks dollyo chagi and dwi chagi) is 55.88%, while the rest is influenced by 

other physical conditions. In the findings that the authors have done, it can be 

concluded that there is a significant relationship between flexibility and leg muscle 

power on the dollyo chagi and dwi chagi kick sequences. 

 

Key words: flexibility, power of the legs, dollyo chagi and dwi chagi. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Olahraga akan menjaga tubuh tetap bugar dan tidak cepat mengalami penurunan 

performa kerja tubuh (Haryanto & Welis, 2019). Cabang olahraga yang bisa 

dilakukan untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan prestasi apabila dijalani 

dengan serius dan terprogram. Sangat banyak jenis olahraga yang dapat dilakukan 

dan salah satunya adalah Taekwondo. Taekwondo adalah jenis olahraga beladiri 

modern yang berawal pada teknik beladiri tradisional korea, dan taekwondo juga 

merupakan seni beladiri yang menggunakan teknik kaki dan tangan kosong, 

dimana pokok dari konsep taekwondo adalah gabungan dari kekuatan dan 

kemampuan. Dan taekwondo memiliki dua jenis pertandingan resmi yaitu 

“kyorugi” yang mana melakukan kontak fisik secara langsung untuk menentukan 

kemenangan, dan ada juga “poomsae” dimana atlet hanya menampilkan jurusjurus 

taekwondo dengan teknik yang benar. Maka, dari dua jenis pertandingan tersebut 

kyorugi sangatlah membutuhkan kondisi fisik yang baik sebelum mengikuti 

pertandingan.   

 

Menurut Amrinder Singh (2012) “taekwondo adalah teknik pertarungan tanpa 

menggunakan senjata untuk pertahanan diri yang melibatkan keterampilan 

teknik termasuk meninju, tendangan melompat, blok dan menangkis tindakan 

dengan tangan dan kaki. Taekwondo adalah olahraga yang menekankan pada 

teknik tendangan dan gerak kaki yang dinamis”. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi atlet, yaitu penguasaan teknik, kondisi fisik, psikologis, 

dan taktik ataupun strategi dalam bertanding.   

 

Kelincahan adalah suatu kemampuan seseorang dalam merubah arah dan posisi 

tubuhnya dengan cepat dan tepat, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi 

seseorang dilapangan tertentu tanpa kehilangan keseimbangan tubuhnya. 
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Wahjoedi (2001:61) Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dan 

posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu yang singkat tanpa kehilangan 

keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuh. Dari penjelasan diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa, kelincahan adalah suatu kemampuan seseorang untuk 

melakukan pergerakan cepat dan mengubah arah dengan posisi tubuh yang 

seimbang. Dapat dikatakan kelentukan adalah kemampuan seseorang untuk dapat 

melakukan gerakan dengan ruang gerak yang seluas-luasnya dalam persendiannya.  

 

Faktor utama yang menentukan kelentuakan yang dimiliki oleh seseorang ialah 

bentuk sendi, elastisitas dan ligamen (Azzannul,2019). Menurut Jerzy F (2011)  

“untuk taekwondo kelentukan atau fleksibilitas berperan penting karena 

memungkinkan mereka melakukan  tendangan yang tinggi di kepala, yang mana 

bisa mendapatkan banyak poin dalam sistem pertarungan olahraga beladiri 

taekwondo. Sebagai perbandingan antara atlet pemula dan atlet taekwondo 

profesional, pinggul otot lebih terlatih dan fleksibel dari pada atlet pemula (Foong 

Kiew, 2018). Untuk mendapatkan prestasi yang optimal didalam olahraga beladiri 

taekwondo haruslah dimulai dari pembinaan sejak dini, dan kondisi fisik juga 

sangat berperan pada putra pra cadet taekwondo, serta program latihan yang bagus 

dan sistemastis sangat dibutuhkan (Yogi, 2019).  

 

Berdasarkan hasil observasi serta pengamatan pada atlet putra taekwondo di unit 

glory mr Natar, ternyata masih ada gerakan yang dilakukan oleh atlet putra belum 

dilakukan secara maksimal, seperti atlet putra melakukan tendangan dollyo chagi 

tidak tepat sasaran, lalu badan tidak membungkuk dan posisi badan tegap, pada 

saat melakukan tendangan atlet mengurangi kecepatan, saat melakukan tendangan 

atlet tidak memutarkan pinggang dengan maksimal, sehingga menghasilkan 

tendangan yang tidak sempurna.   

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka, peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan suatu penelitian tentang “Hubungan Fleksibilitas dan Power Otot 

Tungkai terhadap Rangkaian Tendangan Dollyo Chagi dan Dwi Chagi pada Atlet  

Putra Taekwondo di Unit Glory Mr Natar tahun 2022”.  
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B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut:   

1. kurangnya kemampuan atlet serta kurang akuratnya dalam melakukan 

tendangan.   

2. Pada saat melakukan awalan sebagian atlet mengurangi kecepatan  tendangan.   

3. Saat menendang tidak membungkuk sehingga hasilnya tidak tepat sasaran dan 

tidak sempurna.  

4. Pada saat melakukan tendangan, putaran pinggang tidak maksimal  

 

C. Batasan Masalah  

Dari identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, agar tidak meluas maka 

penelitian ini terbatas pada “Hubungan Fleksibilitas dan Power Otot Tungkai 

terhadap Rangkaian Tendangan Dollyo Chagi dan Dwi Chagi pada Atlet Putra 

Taekwondo di Unit Glory Mr Natar”.  

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang dikemukakan, 

maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:   

1. Apakah ada hubungan antara fleksibilitas terhadap kemampuan rangkaian 

tendangan dollyo chagi dan dwi chagi pada atlet putra Taekwondo unit Glory 

Mr Natar.   

2. Apakah ada hubungan antara power otot tungkai terhadap kemampuan 

rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi chagi pada atlet putra Taekwondo 

unit Glory Mr Natar.  

3. Apakah ada hubungan antara fleksibilitas dan power otot tungkai terhadap 

kemampuan rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi chagi pada atlet putra 

Taekwondo Glory Mr Natar.  
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E. Tujuan Penelitian  

Secara operasional penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan seberapa besar 

hubungan fleksibilitas terhadap kemampuan rangkaian tendangan dollyo chagi dan 

dwi chagi pada atlet dan seberapa besar hubungan power otot tungkai terhadap 

kemampuan rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi chagi pada atlet serta 

mengungkapkan  seberapa besar hubungan antara fleksibilitas dan power otot 

tungkai terhadap kemampuan rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi chagi 

pada atlet putra Taekwondo Glory Mr Natar 2022. Penelitian ini juga berguna 

untuk memberikan informasi tentang Hubungan Antara fleksibilitas dan power 

otot tungkai Terhadap Rangkaian Tendangan dollyo chagi dan Dwi Chagi Pada 

Atlet Putra Taekwondo Glory Mr Natar.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

A. Hakekat Olahraga  

Secara umum pengertian olahraga adalah salah satu aktivitas fisik maupun psikis 

seseorang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan 

seseorang setelah olahraga. Olahraga adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

melatih tubuh seseorang, baik secara jasmani ataupun rohani (Akbar, 2019). 

Olahraga adalah kegiatan yang melibatkan jasmani, dimana kegunaanya untuk 

memperkaya dan meningkatkan kemampuan serta ketrampilan gerak dasar 

maupun gerak keterampilan atau kecabangan olahraga (sabarudin, 2016). Dari 

pembahasan diatas dapat disimpulkan olahraga adalah suatu kegiatan yang 

melibatkan fisik dan untuk meningkatkan kesehatan tubuh secara jasmani maupun 

rohani.  

 

Saat ini, masalah kesehatan pada individu sedang meningkat karena kurang 

olahraga dan aktivitas fisik, yang membuat aktivitas tubuh seseorang sangat 

penting untuk dirinya. Di lain sisi, dari kegiatan olahraga banyak orang terlibat 

dengan olahraga secara langsung atau tidak langsung, baik dengan aktif tampil 

atau dengan menonton olahraga. Secara umum, olahraga membantu individu 

menjaga kesehatan fisik dan mental mereka dan menjadi sumber kesenangan dan 

hiburan. Dari hal inilah bahwa dengan melakukan aktifitas fisik atau dengan kita 

berolahraga akan memberikan berbagai manfaat bagi tubuh kita (Suleyman Yildiz, 

2012: 689). Menurut Jane Ruseski (2014: 396 ) mengatakan dengan berolahraga 

dan melakukan aktifitas fisik yang teratur dapat mengurangi resiko penyakit 

kronis, mengurangi stress dan depresi, meningkat kesejahteraan emosional, tingkat 

energi, kepercayaan diri dan kepuasan dengan aktivitas sosial. Douglas Hartmann, 

Christina Kwauk (2011: 285) mengatakan pada dasarnya olahraga adalah tentang 

partisipasi. Olahraga menyatukan individu dan komunitas, olahraga menyediakan 
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berbagai fasilitas untuk belajar keterampilan seperti disiplin, kepercayaan diri, dan 

kepemimpinan dan mengajarkan prinsip-prinsip inti seperti toleransi, kerja sama, 

dan rasa hormat. Olahraga mengajarkan nilai usaha dan bagaimana mengatur 

kemenangan dan juga kekalahan. Saat ini aspek positif dari olahraga ditekankan, 

olahraga menjadi kendaraan yang kuat yang melaluinya. Sedangkan 

menurutRochelle Eime (2017: 248), Peningkatan prerstasi olahraga umumnya 

dikaitkan dengan penyediaan fasilitas olahraga yang baik pula. Penyediaan 

fasilitas olahraga juga merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap 

partisipasi masyarakat dalam melakukan aktifitas olahraga.  

 

Semakin rendahnya kesegaran jasmani, maka akan meningkat kemalasan 

seseorang dalam melakukan gerak tubuh, hal ini dapat menimbulkan gejala 

penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan gerak (hipokinetik) seperti 

kegemukan, tekanan darah tinggi, kencing manis, nyeri pinggang bagian bawah. 

Selain itu penyakit jantung yang biasanya menyerang manusia pada saat dewasa 

bisa saja beralih menyerang pada masa kanak-kanak.  

 

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa olahraga 

merupakan suatu kegiatan yang bersifat fisik yang mengandung unsur-unsur 

permainan, kegiatan olahraga dapat dimaknai sesuai tujuan seseorang tersebut 

untuk melakukannya, ada yang melakukan olahraga hanya untuk kebutuhan tubuh 

saja, dan ada juga yang melakukan olahraga untuk menciptakan sebuah prestasi 

utnuk dirinya, ada juga yang menjadikan olahraga sebagai hobi yang positif bagi 

dirinya, tergantung dari sikap sesorang dari mana dia memaknainya, karena 

beragam definisi olahraga disebabkan oleh karakteristik olahraga itu sendiri yang 

semakin luas dan berkembang, semakin lama semakin berubah dan semakin 

kompleks baik dari jenis kegiatannya, dan juga penekanan motif yang ingin 

dicapai ataupun konteks lingkungan sosial budaya tempat pelaksanaannya.  
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B. Kebugaran Jasmani  

Kebugaran jasmani adalah suatu kapasitas seseorang untuk melakukan 

kegiatan atau aktivitas tubuh. Kebugaran juga dapat mengetahui mampu 

atau tidaknya dalam melakukan aktivitas dengan maksimal tanpa 

merasakan kelelahan atau rasa sakit yang berlebihan. Hakekatnya para ahli 

mengemukakan pendapatnya sesuai dengan sudut pandang masing-masing. 

Adapun menurut Angga Wahyu dan Endang Sri (2018:151), Kebugaran 

jasmani ialah suatu kegiatan tubuh yang dimana masih bisa untuk 

melakukan kegiatan atau aktivitas apapun yang bersifat rekreasi atau 

permainan, oleh sebab itu seseorang harus memiliki daya tahan yang 

cukup, kelenturan dan kekuatan dalam melakukan aktifitas.  

 

Menurut Gen Faid Nafier Rachman (2017:45) ia mengatakan bahwa 

kebugaran jasmani adalah suatu aspek penting yang sangat dibutuhkan 

oleh tubuh manusia untuk menjalani atau melakukan aktivitas sehari-hari. 

Sedangkan menurut Menurut Nurhasan dalam Damar Prawira dan Taufiq 

Hidayat (2015:604) Kebugaran jasmani merupakan modal dasar utama 

bagi tubuh seseorang untuk melakukan dan menjalankan aktivitas fisik 

secara berulang-ulang serta dalam jangka waktu yang relatif lama tanpa 

menimbulkan rasa sakit dn kelelahan yang berlebihan.   

 

Dapat disimpulkan bahwa kebugaran jasmani ialah suatu kondisi fisik 

seseorang yang dimana tubuh tersebut melakukan kegiatan dan aktivitas 

gerak tubuh yang efisien dan tidak menimbulkan rasa sakit atau kelelahan 

yang berlebihan dalam melakukan segala aktivitas tubuh tersebut. Dari 

beberapa pendapat dan teori diatas dapat kita artikan juga bahwa menjaga 

kebugaran jasmai sangat penting untuk kebutuhan tubuh kita.  

 

1. Bentuk-bentuk kebugaran jasmani  

a. Speed (kecepatan)  

Agung Septian dan Mohammad Faruk (2013:3). Kecepatan ialah suatu 

kemampuan seseorang dalam berpindah tempat dengan cepat dari satu 

tempat ke tempat lainnya. Adapun Kecepatan juga suatu keterampilan 
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yang sangat diperlukan berbagai aktivitas tubuh. Terutama dalam 

aktifitas pendidikan jasmani atau olahraga.   

Di dalam melakuakan pergerakan dengan cepat merupakan 

keterampilan gerak fisik yang penting bagi tubuh seseorang yang 

dimana harus di tingkatkan kemampuan tubuh dalam mengubah 

arah awal dengan arah yang akan dituju.  

Selain itu juga, kecepatan ialah suatu kondisi fisik yang merupakan 

kemampuan dari seseorang di dalam menggerakkan kesinambungan 

dalam waktu yang singkat.  

 

b. Agility (kelincahan) 

Chrisly M dkk (2015:319). Kelincahan adalan suatu kemampuan 

tubuh seseorang dalam mengubah posisi badan di area tertentu, dari 

depan ke belakang, dari kanan ke kiri, atau dari samping ke depan 

ataupun sebaliknya. Dari pendapat di atas dapat kita tarik 

kesimpulannya bahwa kelincahan ialah suatu kemampuan tubuh 

seseorang dalam merubah arah posisi tubuhnya dengan cepat dan 

tepat dengan waktu yang sangat singkat, sesuai dengan situasi 

ataupun kondisi yang dihadapai tubuh tersebut di lapangan maupun 

keadaan tertentu tanpa kehilangan keseimbangan tubuh. Kelincahan 

juga sangat diperlukan pada cabang olahraga yang bersifat 

permainan. Kelincahan juga sangat berkaitan dengan gerak tubuh 

yang melibatkan gerak kaki serta posisi tubuh dan perubahan-

perubahan yang sangat cepat dari posisi tubuh. Kelincahan pada 

perinsipnya berperan untuk aktivitas yang melibatkan gerak tubuh 

yang berbah-ubah dengan tetap menjaga keseimbangan yang sangat 

baik.  

 

c. Fleksibility (kelentukan)  

Menurut Muhammad Miftakul Hudadan Hari Wisnu (2015:698), 

Kelentukan adalah Istilah yang digunakan untuk menunjukan 

kemampuan gerak sendi yang secara maksimal pada tubuh seseorang. 

Dengan kelentukan yang tinggi maka seseorang dapat melakukan 
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aktivitas dengan leluasa dan tidak mudah mengalami cedera, serta 

gerakan olahraga yang ditampilkan terlihat lebih luwes dan indah.  

Menurut Syafruddin (2013:113) kelentukan ialah salah satu 

komponen  kondisi fisik yang menentukan dalam melakukan 

keterampilan gerak, mencegah cedera, dapat mengembangkan 

kemampuan kekuatan, kecepatan ataupun kelincahan, daya tahan, 

dan koordinasi. Istilah lain dari kelentukan yang sering kita dengar 

adalah keluwesan, kelenturan, dan fleksibilitas. Dari teori dan 

pendapat diatas dapat kita tarik kesimpulannya bahwa kelentukan 

sangan penting untuk tubuh kita agar pada saat melakukan aktivitas 

fisik dengan baik dan mencegah terjadinya cedera pada saat 

menjalani suatu aktivitas kegiatan tubuh.  

 

d. Endurance (daya tahan)  

Arisman (2019:46). Daya tahan ialah suatu kondisi fisik tubuh 

seseorang yang mampu bekerja dalam jangka waktu yang lama tanpa 

mengalami kelelahan yang berlebihan. Daya tahan selalu berkaitan 

dengan (durasi) dan kemampuan intensitas kerja, semakin lama jangka 

waktu dalam melakukan suatu aktivitasnya maka semakin tinggi 

intensitas aktivitas yang dapat dilakukan oleh tubuh seseorang.   

Daya tahan dalam dunia olahraga ialah suatu kemampuan yang 

dimiliki oleh jaringan otot dalam tubuh selama melakukan dan 

menjalani aktivitas yang memanfaatkan kemampuan daya tahan 

untuk mencegah kelelahan yang berlebihan selama aktivitas tubuh 

berlangsung.  

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani  

Selain aktivitas fisik banyak faktor yang mempengaruhi kebugaran 

jasmani menurut versi Kemenkes RI(2012) yaitu antara lain: a.Umur  

Mulai anak-anak akan meningkat terus sampai sampai mencapai 

puncaknya pada usia 25- 30 tahun, kemudian akan terjadi penurunan 

kapasitas fungsional dari seluruh sel tubuh. Kira-kira sebesar (0,8-1%) 
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pertahun tapi bila kita rajin berolahraga penurunan ini dapat dikurangi 

sampai separohnya.  

a. Jenis Kelamin  

Sampai pubertas biasanya kebugaran jasmani anak laki-laki dan 

wanita hampir sama, akan tetapi setelah pubertas anak laki-laki 

lebih tinggi kebugarannya dari wanita.  

b. Keturunan  

Keturunan berpengaruh terhadap kapasitas jantung, postur tubuh, 

obesitas, hemoglobin dan serabut otot. Budaya kerja fisik tiap orang 

juga dipengaruhi keturunan misalnya prajurid Gurka ( orang Nepal) 

itu sangat disegani karena keberaniannya waktu perang. Jadi jangan 

heran Inggris mempunyai tentara elit sewaan kesatuan tempur khusus 

Gurka yang terkenal, karakter prajurid Gurka diperolehnya secara 

turun temurun sampai sekarang.  

c. Makanan   

Untuk mendapatkan daya tahan yang tinggi diperlukan diet tinggi 

karbohidrat yaitu 60 -70 % , untuk mengisi cadangan glikogen yang 

ada di otot. Diet tinggi protein diperlukan untuk memperbesar 

otot.seperti atlet binaraga . Asupan gizi masyarakat kita juga 

berhubungan dengan kebudayaan dan kebiasaan yang telah diterima 

dari pendahulunya. Cara makan dan memasak masyarakat kita yang 

mengutamakan rasa enak, menyebabkan zat gizi yang terkandung di 

dalam apa yang dimasak menjadi kurang kalau tidak disebut hilang. 

Kita kadang kala masih mendengar ungkapan masyarakat tentang 

pernyataan yang berbunyi “ hidup untuk makan atau makan untuk 

hidup.  

d. Rokok  

Kadar CO yang terhisap akan mngurangi nilai VO2max. Yang 

berpengaruh terhadap daya tahan, selain itu asap rokok mengandung zat 

yang merugikan kesehatan secara menyeluruh. Banyak penyakit yang 

timbul akibat merokok termasuk perokok pasif, namun sebagian 

masyarakat masih kurang peduli.  
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e. Narkoba dan Miras  

Penyalahan gunaan obat dan minuman keras akan menganggu 

kesehatan secara menyeluruh dan sekaligus akan menurunkan 

kemampuan tubuh dalam berbagai kegiatan fisik, sehingga dengan 

demikian kebugaran akan juga akan mengalami penuruan pula. 

Tidak sedikit korban berjatuhan tiap hari akibat narkoba dan 

minuman keras. Hampir tiap hari BNN menangkap mulai dari orang 

biasa, napi, selebritis, politikus, makin banyak yang dihukum mati, 

semakin banyak pula penggantinya.  

 

C. Hakekat Beladiri 

Dalam buku Jago Beladiri (2020) oleh Muhamad Syahrial, olahraga bela 

diri adalah perpaduan aktivitas fisik dengan unsur seni, teknik membela 

diri, olahraga serta olah batin. Menurut pendapat Komunitas Penelitian 

Bela Diri (2014) pengertian bela diri adalah “seni bela diri merupakan satu 

kesenian yang timbul sebagai satu cara seseorang itu mempertahankan diri. 

Seni bela diri telah lama ada dari masa ke masa dan sudah mulai 

berkembang dikalangan mereka yang bukannya anggota tentara tapi 

merupakan orang awam”.Dapat disimpulkan bahwa beladiri merupakan 

satu kesenian yang bertujuan untuk mempertahankan atau membeladiri 

seseorang.  

 

Olahraga bela diri pada awalnya dikembangkan sebagai alat pertahanan 

diri meliputi kekuatan mental dan fisik dan telah dilakukan oleh jutaan 

orang di dunia. Meskipun mayoritas olahraga beladiri berasal dari Asia, 

mereka sangat populer di seluruh dunia (Magfirah, 2016: 1). Seni beladiri 

merupakan satu kesenian yang timbul sebagai satu cara seseorang untuk 

mempertahankan diri. Seni bela diri termasuk jenis olahraga combative 

sport, artinya olahraga pertarungan yang melibatkan full body contact. 

Selain ada aliran tradisional, ada juga beladiri yang diciptakan pada zaman 

modern. Seni beladiri tidak hanya terdapat di Asia saja, namun juga di 

Eropa dan juga di Amerika.   



12 
 

Fungsi dasar bela diri dari segi teknik dan non teknik, sebagai bekal 

menjaga keselamatan diri dalam pertarungan, untuk menjaga kesehatan 

fisik, mengendalikan lawan, melumpuhkan lawan dengan tempo yang 

tidak terlalu lama, sebagai pertahanan diri, membentuk sikap mental yang 

tangguh dan tidak gampang menyerah, memiliki semangat juang tinggi, 

menerapkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari serta memahami 

seni budaya dan karakter masyarakat.  

 

Dari beberapa teori penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa selain 

sebagai pertahanan diri, bela diri juga dipelajari sebagai pengolahan tubuh 

untuk menjaga kesehatan. Menguasai olahraga bela diri membuat kita siap 

dengan jurus pembelaan diri, siap secara fisik dan mental. Bela diri 

biasanya dipersiapkan untuk serangan-serangan yang mengancam 

keselamatan diri maupun untuk menciptakan prestasi didalam olahrag 

beladiri jika dilakukan latihan rutin dan terprogram.  

 

D. Definisi Taekwondo  

Taekwondo merupakan olahraga bela diri asal negeri ginseng atau Korea 

dan telah popular di dunia sejak tahun 2000 sebagai olimpiade olahraga 

(Nam dan Lim, 2019). Sebanyak 209 asosiasi member nasional telah 

bergabung dengan 86 keanggotaan World Taekwondo yang tersebar di 5 

benua (World  

Taekwondo,019). Cukup membuktikan kepopuleran dari olahraga 

taekwondo. Taekwondo juga merupakan salah satu cabang olahraga yang 

dipertandingkan pada Asian Games 2018. Olahraga taekwondo tidak asing 

lagi di Indonesia yang tentunya telah berhasil mendapat mendali emas 

kategori Women Individual Poomsae pada cabang olahraga taekwondo 

(Council dan Jordan, 2018).  

Pertandingan taekwondo mengizinkan dua teknik yaitu fist teknik dan foot 

teknik yang akan menyebabkan perpindahan dari tubuh lawan (World 

Taekwondo, 2018). Fist teknik yaitu meninju atau pukulan menggunakan 

buku jari tangan dengan kepalan yang erat dan area yang diizinkan hanya 

tubuh. Foot teknik yaitu menendang dengan bagian di bawah dari 
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pergelangan kaki dan area yang diizinkan tubuh dan kepala (World 

Taekwondo, 2018; Mmendolia, et al., 2011). Foot teknik atau teknik 

menendang sering digunakan atlet dalam ajang perlombaan terutama 

dalam pertandingan (Mmendolia, et al., 2011; Tornello, et al., 2014). Atlet 

tentunya perlu mempersiapkan diri untuk menghasilkan tendangan yang 

tepat pada sasaran. Ketepatan target memerlukan kekuatan atau daya ledak 

yang optimal, disamping juga kecepatan tendangan agar lawan tidak bisa 

menghindar (Chang, et al., 2011).  

 

Filosofi Sabuk pada Taekwondo sebagai berikut : 

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

permulaan.  

(mempelajari jurus dasar taeguk 1)   

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

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

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

terlebih dulu.   

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

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

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

terlebih dulu.   

4. Biru , melambangkan birunya langit yang menyelimuti bumi dan 

seisinya, memberi arti bahwa kita harus mulai mengetahui apa yang 

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

merah biasanya naik ke sabuk biru strip merah terlebih dulu.   

5. Merah , melambangkan matahari artinya bahwa kita mulai menjadi 

pedoman bagi orang lain dan mengingatkan harus dapat mengontrol 

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

Sebelum naik sabuk hitam, biasanya naik ke sabuk merah strip dua dan 

merah strip satu dahulu.   

6. Hitam, melambangkan akhir, kedalaman, kematangan dalam berlatih 

dan penguasaan diri kita dari takut dan kegelapan. Hitam memiliki 

tahapan dari Dan 1 hingga Dan 10.  
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Taekwondo memiliki beberapa kelas dalam pertandingan kyourugi yang 

terbagi menurut jenis kelamin dan berat badan. Pembagian kelas Olyimpic 

Games kategori senior putra yaitu, under 58 kg, under 68 kg, under 80 kg, 

over 80 kg.Untuk pembagian kelas Olympic Games kategori senior puteri 

yaitu, under 49 kg, under 57 kg, under 67 kg, over 67 kg. Untuk 

pembagian kelas untuk kategori nasional senior putra yaitu, kelas under 54 

kg, under 58 kg, under 63 kg, under 68kg, under 74 kg, under 80 kg, under 

87 kg, over 87 kg sedangkan pembagian kelas untuk nasional senior puteri 

yaitu under 46 kg, under 49 kg, under 53 kg, under 57 kg, under 62 kg, 

under 67 kg, under 73 kg, over 73 kg. Dalam pertandingan kyourugi 

dibatasi dalam pencarian poin, misalnya menang Knock Out (KO), 

menang karena lawan tidak dapat melanjutkan akibat cedera atau tidak 

hadir dalam pertandingan, menang karna selling poin yaitu poin selisih 

terlalu banyak dimana salah seorang atlet telah mengungguli lawannya 

dan tidak dapat mengejar ketertinggalan dan menang untuk gap poin 

apabila atlet yang mecapai poin dalam pertandingan dibatasi poin 

maksimal dan bisa juga menang 3 ronde penuh tanpa dibatasi selisih poin 

dan poin maksimal.  

 

Pertandingan bela diri taekwondo harus dilaksanakan di tempat tertutup 

dan luas seperti gedung olahraga, karena untuk pertandingan olahraga ini 

memakai matras yang ukurannya 8 x 8 meter dan perlengkapan yang lain 

seperti pelindung tangan, pelindung kaki, pelindung kepala, pelindung 

badan, pelindung mulut, pelindung kemaluan dan sarung tangan.  

 

Kategori  Usia  

Pra Cadet A  6 – 9 tahun  

Usia Pra Cadet B  10 – 11 tahun  

Usia Cadet  12 – 14 tahun  

Usia Junior  15 – 17 tahun  

Usia Senior  18 – 25 tahun  

 

Tabel 1 Pembagian kelas Pertandingan  

Sumber: Panduan Peraturan Pertandingan PBTI Tahun 2018  
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E. Teknik tangan yang digunakan dalam beladiri Taekwondo 

Teknik tangan yang digunakan untuk menyerang adalah berupa 

pukulan menggunakan kepalan tangan bagian luar jari telunjuk dan 

jari tengah. Dalam suatu kejuaraan Taekwondo teknik tangan hanya 

dapat digunakan untuk menyerang daerah badan. Apabila suatu 

serangan tangan tepat mengenai legal scoring area dengan power 

yang maksimal akan mendapatkan satu poin.  

 

 

Gambar 1. Kepalan tangan  

(Taekwondo Poomse Taegeuk. Suryadi, V. Y: 2003)  

 

 

F. Bagian Kaki yang digunakan dalam beladiri Taekwondo  

Teknik tendangan sangat dominan dalam seni bela diri Taekwondo, bahkan 

harus diakui bahwa Taekwondo sangat dikenal karena keunggulannya dalam 

teknik tendangan. Dalam competition rules & interpretation (2004: 12) 

disebutkan  

“Semua teknik serangan menggunakan kaki adalah diperbolehkan selama 

menggunakan bagian kaki di bawah tulang mata kaki. Penggunaan bagian 

kaki di atas itu (tulang kering, lutut, dll) tidak diperbolehkan” Teknik 

tendangan menjadi sangat penting karena kekuatannya yang jauh lebih 

besar dari pada tangan, walaupun teknik tendangan secara umum lebih 

sulit dilakukan dibanding teknik pukulan. Namun melalui latihan-latihan 

yang benar, sistematis dan terarah teknik tendangan akan menjadi senjata 

yang dahsyat untuk melumpuhkan lawan. Sesuai yang disebutkan oleh 

Suryadi (2003: 15). Bal/kaki di bagian bawah mata kaki, merupakan 

senjata yang sangat penting dan khas dari seni bela diri Taekwondo. 

Walaupun tak sekuat tangan, kaki mempunyai kelebihan dalam hal 

jangkauan jarak dan kekuatan yang lebih besar. Kaki yang terlatih dengan 
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baik akan menjadi senjata yang sangat handal bagi seorang Taekwondoin. 

Agar dapat melakukan teknik tendangan yang baik diperlukan kecepatan, 

kekuatan dan keseimbangan yang kuat dan kokoh. Selain itu, diperlukan 

juga penguasaaan jarak dan timing yang tepat agar tendangan tersebut 

menjadi efektif.  

 

Beberapa pedoman penting dalam melakukan teknik tendangan menurut 

Suryadi (2002:32) adalah sebagai berikut: 

1. Maksimalkan kekuatan tendangan dengan kekuatan dan kelenturan lecutan 

lutut.  

2. Jaga konsentrasi dan pandangan pada sasaran serta aturlah jarak dan timing.  

3. Setelah melakukan tendangan, kaki harus secepatnya ditarik dan kembali 

siap   

4. Atur keseimbangan, karena untuk melakukan tendangan yang cepat butuh 

keseimbangan yang baik dan untuk menjaga keseimbangan yang baik butuh 

kecepatan tendangan.  

5. Koordinasikan seluruh gerak tubuh terutama dengan putaran pinggang, agar 

menghasilkan tenaga yang maksimal  

Teknik kaki yang dapat digunakan untuk menyerang adalah berupa chagi 

(tendangan) menggunakan bagian di bawah tulang mata kaki. Suryadi (2003: 

15) menyebutkan bagian bal (bawah mata kaki) yang dipakai untuk 

menyerang adalah  bagian:  

a. Apchuk (ujung bantalan kaki),Saat melakukan tendangan dengan Apchuck, 

jarijari kaki ditekuk sedalam-dalamnya.  

b. Dwichuk (tumit bagian dasar),  

c. Dwikkumchi (tumit bagian belakang),  

d. Balnal (pisau kaki), Pisau kaki adalah tepi sisi sebelah luar telapak kaki.  

e. Baldeung (punggung telapak kaki),  

f. Balnal Deung (pisau kaki bagian belakang), Adalah tepi sisi sebelah dalam 

telapak kaki.  

g. Balbadak (telapak kaki sebelah dalam keseluruhan),  

h. Balkkeut (ujung jari kaki). 
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G. Teknik Tendangan yang digunakan dalam beladiri Taekwondo  

1. Dollyo Chagi 

Tendangan ini merupakan tendangan yang paling sering digunakan 

oleh para atlet Taekwondo ketika bertanding. Kemudahan melakukan 

gerakan, power yang dihasilkan, serta kecepatan dari tendangan ini 

merupakan alasan mengapa tendangan ini sering digunakan oleh atlet. 

Menurut Rachmayani (2017) mengemukakan bahwa, “Dollyo chagi 

merupakan teknik dasar tendangan yang diperkenalkan pada pemula 

yang baru mengikuti latihan karena tendangan dollyo chagi mudah 

dilakukan”. Dalam melakukan tendangan dollyo chagi yang perlu 

dipertahankan secara khusus adalah kondisi fisik yang merupakan 

faktor pendukung utama dalam melibatkan fleksibilitas, dan kekuatan 

otot tungkai yang sangat berpengaruh besar untuk menghasilkan 

tendangan yang berkualitas, terutama dalam pertandingan (Rozikin, 

2015).  

 

Suryadi (2003:34) menyebutkan: “Power tendangan ini dihasilkan selain 

dari lecutan lutut juga sangat didukung oleh putaran pinggang yang 

sebenarnya  

merupakan penyaluran tenaga dari massa badan,’’Dalam melakukan 

teknik tendangan dollyo chagi, Taekwondoin harus dapat 

memanfaatkan putaran pinggang sehingga tenaga yang dihasilkan 

bisa lebih besar. Menurut Suryadi  

(2003:33): “Koordinasikan seluruh gerak tubuh terutama dengan 

pinggang, agar menghasilkan tenaga yang maksimal”. Selain itu juga 

gerakan teknik tendangan ini yang bersifat eksplosif mengakibatkan 

teknik tendangan dollyo chagi ini akan sulit untuk diantisipasi oleh 

lawan. Tendangan dollyo chagi yang perkenaannya pada punggung 

kaki dan ujung kaki. Tendangan ini yang diawali dengan mengangkat 

lutut kedepan terlebih dahulu kearah depan kemudian lintasan 

tendangan diubah ke samping. Tendangan ini sangat cocok digunakan 

untuk pertarungan jarak jauh maupun jarak dekat. Taekwondoin yang 

mempunyai tungkai yang panjang akan lebih efektif karena 
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jangkauanya lebih panjang.Kekuatan tendangan ini selain dari lecutan 

lutut juga sangat didukung oleh putaran pinggang yang sebenarnya 

merupakan penyaluran tenaga dari masa badan. Ketika seseorang sudah 

mempunyai tingkat kemahiran yang tinggi tendangan ini dapat di 

variasikan menjadi gerakan lain.  

 

Suryadi (2003: 34) menyebutkan: “variasi tendangan ini antara lain, 

seperti: I dan Dollyo Chagi (tendangan serong dengan meluncur) dan 

Dolke Chagi 

(tendangan serong dengan putaran tubuh 3600)”. Adapun gerakan dollyo 

chagi seperti gambar dibawah ini.  

 

Gambar 2. Momtong Dollyo Chagi  

 (sumber: Taekwondo Poomse Taegeuk. Suryadi, V. Y: 2003)  

 

2. Ap Hurigi dilakukan dengan mengangkat lutut terlebih dahulu 

sebelum mengangkat tungkai setinggi mungkin ke atas dan 

dijatuhkan sekuat mungkin ke arah sasaran. Tendangan ini 

mengandalkan tingkat fleksibilitas tungkai dan sendi panggul yang 

cukup tinggi untuk bisa mengangkat tungkai serta sentakan lutut ke 

arah bawah dengan menggunakan telapak kaki Ap Hurigi 

(Tendangan Mencangkul dengan Awalan Kaki Ditekuk). Tendangan 

ap hurigi dilakukan dengan mengangkat lutut terlebih dahulu 

sebelum mengangkat tungkai setinggi mungkin ke atas dan 

dijatuhkan sekuat mungkin ke arah sasaran. Tendangan ini 

mengandalkan tingkat fleksibilitas tungkai dan sendi panggul yang 
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cukup tinggi untuk bisa mengangkat tungkai serta sentakan lutut ke 

arah bawah dengan menggunakan telapak kaki. Untuk melakukan 

teknik tendangan ini diperlukan kecepatan, power dan terutama 

keseimbangan yang prima. Selain itu, diperlukan penguasaan jarak 

dan timing yang tepat agar tendangan tersebut menjadi efektif. 

Dibandingkan dengan tendangan lain dalam olahraga Taekwondo, 

tendangan ap hurigi cenderung sulit untuk diantisipasi oleh lawan.  

Namun dalam sebuah pertandingan biasanya tendangan ap hurigi ini akan 

menghasilkann poin apabila mengenai muka. Adapun gerakan tendangan ap 

hurigi seperti gambar dibawah ini.  

 

Gambar 3. Ap Hurigi 

(sumber: Taekwondo Poomse Taegeuk. Suryadi, V. Y: 2003)  

 

3. Dwi Chagi   

Tendangan ini merupakan tendangan yang cukup sulit dilakukan, 

meskipun begitu karena power tendangan yang dihasilkan sangat besar 

tendangan ini cukup sering dilakukan oleh para Taekwondoin dalam 

sebuah pertandingan. Power yang dihasilkan disebabkan oleh putaran 

awal sebelum melakukan tendangan. Sebagaimana yang ditulis oleh 

Suryadi (2003: 35): “Untuk lawan yang berada di hadapan kita, 

tendangan ini dilakukan dengan lebih dulu  

memutar tubuh 3600”. Bagian yang digunakan untuk perkenaan dari 

tendangan Dwi Chagi adalah bagian dwi chuk   (tumit).   Hal   ini   sesuai   

dengan   yang   ditulis   oleh Suryadi (2003: 35): “Dwi Chuk (tumit) 
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sebagai alat untuk melakukan tendangan ini, baik kearah perut, dada, 

maupun kepala”. Dalam aplikasi pada sebuah pertandingan biasanya 

tendangan Dwi Chagi dilakukan untuk menyerang daerah yang 

ditargetkan. Dwi Chagi diawali dengan badan berputar kebelakang 180° 

diikuti mengangkat lutut ditekuk ke atas hingga ratarata perut terlebih 

dahulu kemudian lintasan tendangan diubah lurus ke depan. Tendangan 

ini sangat cocok digunakan untuk pertarungan jarak dekat dan 

cenderung digunakan saat counter (bertahan). Adapun gerakan dwi 

chagi seperti gambar dibawah ini.  

 

Gambar 4. Dwi Chagi 

(sumber: Taekwondo Poomse Taegeuk. Suryadi, V. Y: 2003) 

 

4. Dwi Huryeo Chagi  

Tendangan ini merupakan perpaduan atau kombinasi antara Dwi Chagi 

dan Mom Dollyo Chagi (kebalikan tendangan serong). Bagian kaki yang 

dipakai untuk mengenai sasaran adalah dwi kumchi (tumit bagian 

belakang), namun dalam sebuah pertandingan sering digunakan 

balbadak (telapak kaki). Dwi Horyeo Chagi juga merupakan tendangan 

berputar dengan mengkait ke belakang dengan arah rahang atau kepala. 

Tendangan ini membutuhkan keseimbangan dengan baik. Badan 

berputar kebelakang 180° diikuti mengangkat lutut ditekuk ke atas 

hingga rata-rata perut, kemudian tendangan diubah lurus ke depan atas 

dan diubah lintasanya menjadi mengait. Tendangan ini sangat cocok 
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digunakan untuk pertarungan jarak dekat dan cenderung digunakan saat 

counter (bertahan). Cara melakukan tendangan ini ialah dengan 

melompat sekuat tenaga sambil mengangkat kaki lurus sebesar 90 

derajat, sembari melompat dan mengangkat kaki, putar kaki ke arah 

belakang dan gerakan kaki seperti mengait.Tendang ke arah kepala atau 

leher lawan. Adapun gerakan dwi hurigi seperti gambar dibawah ini.  

 

Gambar 5. Dwi Huryeo Chagi 

(sumber: Taekwondo Poomse Taegeuk. Suryadi, V. Y: 2003)  

 

H. Cabang nomor yang ada di beladiri Taekwondo  

Cabang nomor dalam berlatih Taekwondo adalah Poomse, Kyukpa, dan 

Kyorugi (Suryadi, 2002: xvi).  

1. Poomse atau rangkaian jurus adalah rangkaian teknik gerakan dasar 

serangan dan pertahanan diri, yang dilakukan melawan lawan  yang  

imajiner,  dengan  mengikuti  diagram  tertentu. Setiap   diagram   

rangkaian  gerakan   poomse   didasari oleh filosofi timur yang 

menggambarkan semangat dan cara pandang bangsa Korea.   

2. Kyukpa atau  teknik pemecahan  benda  keras  adalah  latihan teknik 

dengan memakai sasaran atau objek benda mati, untuk mengukur 

kemampuan dan ketepatan tekniknya. Objek sasaran yang biasanya 
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dipakai antara lain kayu, batu bata, genting, dan lain-lain. Teknik 

tersebut dilakukan dengan tendangan, pukulan, sabetan, bahkan 

tusukan jari tangan.   

3. Kyorugi atau pertarungan adalah latihan yang mengaplikasikan teknik 

gerakan dasar atau poomse, di mana dua orang yang bertarung saling 

mempraktikkan teknik serangan dan teknik pertahanan diri.  

 

I. Power Tungkai  

Kondisi fisik seorang atlet memegang peranan yang sangat penting. Dengan 

tunjangan kondisi fisik yang baik akan meningkatkan kesegaran jasmani 

dan kemampuan fungsional dari sistem tubuh sehingga dengan demikian 

memungkinkan atlet untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Menurut 

Irawadi     (2011 : 96) power merupakan gabungan dari beberapa unsur fisik 

yaitu unsur kekuatan dan unsur kecepatan, artinya kemampuan power otot 

dapat dilihat dari hasil suatu yang dilakukan dengan menggunakan 

kekuatan dan kecepatan.   

 

Menurut Irawadi (2011:98) faktor yang mempengaruhi power otot tungkai 

sebagai berikut : Jenis serabut otot, Panjang otot, Kekuatan otot, Suhu otot,  

Jenis kelamin,  Kelelahan,  Koordinasi intermuskuler,Koordinasi 

antarmuskular, Reaksi otot terhadap rangsangan saraf dan  sudut sendi. Power  

tungkai penting dan diperlukan oleh atlet cabang olahraga yang menuntut 

unsur kekuatan dan kecepatan gerak.  

 

Sedangkan menurut Sukadiyanto (2011:117) power adalah hasil kali antara 

kekuatan dan kecepatan. Artinya bahwa latihan kekuatan dan kecepatan 

sudah dilatihkan terlebih dahulu, walaupun dalam setiap latihan kekuatan 

dan kecepatan sudah ada unsur latihan power. Berdasarkan beberapa teori di 

atas penulis dapat menyimpulkan bahwa power adalah perpaduan antara dua 

unsur komponen fisik yaitu kekuatan dan kecepatan. Dan setiap jenis 

olahraga dan keterampilan gerak yang dilakukan oleh sekelompok otot 

tertentu. Adapun bagian-bagian otot tungkai bagian atas sebagai berikut.  

 



23 
 

1. Otot-otot tungkai bagian atas :   

a. Muscle Abduktor   

1. Muscle Abduktor Maldanus  

2. Muscle Abduktor Brevis  

3. Muscle Abduktor Longus  

Ketiga otot ini menjadi satu yang disebut muscle abduktor femuralis dan 

berfungsi menyelenggarakan gerakan abduksi dari femur.  

 

b. Muscle Ekstensor (Quadriseps Femoris) otot berkepala empat. Otot-otot 

ini yang tebesar terdiri dari:  

1. Muscle Rektus Femuralis  

2. Muscle Vastus Lateralia Eksternal  

3. Muscle Vastus Medialis Internal  

4. Muscle Inter Medial 

5. Muscle Fleksor Femoris,  yang terdapat bagian belakang paha 

terdiri dari: Biseps Femoris, berfungsi membengkokan paha 

dan meluruskan tungkai bawah.  

 

c. Muscle Semi Membranosus, otot seperti selaput berfungsi 

membengkokkan tungkai bawah.  

d. Muscle Semi Tendinosus (seperti urat), berfungsi membengkokkan urat 

bawah serta memutar ke dalam.  

e. Muscle Sartorius, berfungsi eksorotasi femur, memutar keluar pada 

waktu fleksi, seta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan 

keluar.  
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Gambar 6. Otot tungkai atas  

(Sumber: https://olahragasport.blogspot.com/2016/03) 

2. Otot-otot Tungkai Bawah  

a. Otot muscle tibialis anterior, berfungsi mengangkat pinggir kaki 

sebelah tengah dan membengkokkan kaki.  

b. Otot Muscle ekstensor talangus longus, berfungsi meluruskan jari 

telunjuk ke jari tengah, jari manis dan jari kelingking.  

c. Otot ekstensi jempol, berfungsi dapat meluruskan ibu jari kaki.  

d. Otot Tendo achilles, berfungsi meluruskan kaki di sendi tumit dan 

membengkokkan tungkai bawah lutut (muscle poptliteus).  

e. Otot Muscle falangus longus, berfungsi membengkokkan empu kaki.  

f. Otot Muscle tibialis anterior, berfungsi membengkokkan kaki di sendi 

tumit dan telapak kaki sebelah ke dalam.  

g. Otot kedang jari bersama letaknya di punggung kaki berfungsi 

meluruskan jari kaki (M.Ekstensor Falangus 1-5).  

 

Gambar 7.Otot tungkai bawah  

Sumber: (https://olahragasport.blogspot.com/2016/03) 

https://olahragasport.blogspot.com/2016/03
https://olahragasport.blogspot.com/2016/03
https://olahragasport.blogspot.com/2016/03
https://olahragasport.blogspot.com/2016/03
https://olahragasport.blogspot.com/2016/03


25 
 

J. Fleksibilitas  

Istilah fleksibilitas dalam bidang keolahragaan berasal dari bahasa inggris yaitu 

“flexibilty”, menurut beberapa referensi keolahragaan Indonesia fleksibiliti 

diartikan sebagai kelentukan. Oleh karena itu terdapat kesamaan pengertian 

istilah antara fleksibiltas dengan kelentukan, sehingga dalam kajian prilaku 

motorik dapat digunakan istilah fleksibilitas untuk menyatakan kelentukan. 

Pada dasarnya pada cabang olahraga membutuhkan unsur kelentukan 

(fleksibilitas), karena kelentukan menunjukkan kualitas suatu ruang gerak yang 

dilakukan semaksimal mungkin. Kualitas itu kemungkinan otot atas kelompok 

otot untuk memanjang dan memendek serta memanfaatkan sendi– sendi secara 

maksimal. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap cabang olahraga mempunyai 

persamaan mengenai pentingnya unsur fleksibilatas dalam penampilan yang 

optimal. Fleksibilitas juga merupakan kemampuan sebuah otot untuk 

memanjang atau mengulur secara maksimal yang membuat tubuh dapat 

bergerak dengan leluasa dan melakukan gerak yang maksimal tanpa ada rasa 

sakit (Wismanto, 2011). Fleksibilitas adalah kemampuatn otot, sendi dan 

ligamen penyusun grup otot untuk bisa bergerak secara nyaman dan leluasa 

dalam gerakan maksimal (Ibrahim, Polii dan Wungouw,2015). Menurut Amin, 

Purnawati & Lesmana (2015) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa 

fleksibilitas adalah komponen penting dalam sebuah gerakan pada manusia.   

Menurut Azhari, 2018 Kelentukan membantu atlet untuk membantu 

efisiensi gerak sehingga dapat melakukan tendangan tanpa harus 

mengalami suatu hambatan baik dalam menyerang maupun bertahan dan 

mencegah kemungkinan terjadinya cidera. Beberapa temuan dari hasil 

penelitian di beberapa negara juga telah membuktikkan bahwa latihan 

fleksibilitas dapat meningkatkan performa atlet taekwondo khususnya 

dalam melakukan tendangan (Shirley, TSang, 2012; Bridge, et al., 2014; 

Rozikin, 2015; Giandika, 2016; Palomo, et al., 2018; Nam, Lim, 2019).  

 

Dari teori diatas dapat dijelaskan bahwa salah satu komponen biomotor yang 

dominan pada cabang olahraga bela diri Taekwondo adalah fleksibilitas dan 

keseimbangan.Selain itu kelentukan juga dipengaruhi oleh usia, jenis 
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kelamin, volume penampang otot dan aspek psikologis dalam bekerja 

(berolahraga).  

 

Hasil-hasil penelitian menunjukan bahwa perbaikan dalam fleksibilitas akan 

dapat:  

1. Mencegah cedera terjadinya cidera-cidera pada otot dan sendi.   

2. Membantu dalam mengembangkan kemampuan kekuatan, kecepatan, daya 

tahan, kelincahan dan koordinasi.  

3. Membantu memperkembang prestasi.   

4. Menghemat pengeluaran tenaga (efisien) pada waktu melakukan 

gerakangerakan.   

5. Membantu memperbaiki sikap tubuh.  

 

Dengan demikian sangat jelas bahwa kelentukan memegang peranan yang 

sangat besar dalam mempelajari keterampilan gerakan serta dalam 

mengoptimalkan kemampuan fisik yang lain. Untuk mengembangkan 

kecepatan dalam olahraga Taekwondo atlet harus cepat harus memiliki 

amplitudo gerakan tungkai yang besar untuk bisa menghasilkan tendangan 

yang kuat dan cepat. Dengan kata lain, tanpa kelentukan kecepatan tendangan 

tidak berkembang secara optimal. Atlet taekwondo saat melakukan tendangan 

dengan kuat dan terarah tanpa didukung oleh kemampuan kelentukan 

persendian tubuh, bahu, kaki dan tangan, karena kelentukan diperlukan untuk 

mengoptimalkan penggunaan power tungkai, bahu, otot perut dan putaran 

pinggang untuk melakukan tendangan.  

Dalam membahas mengenai prinsip latihan fleksibilitas perlu diketahui 

tentang metode latihannya yaitu dengan cara peregengan 

(stretching).Berdasarkan metode latihan fleksibilitas dengan cara 

peregangan, maka ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebelum 

dilakukan. Adapun prinsip-prinsip latihan peregangan menurut 

Sukadiyanto (2011: 139), antara lain adalah:  

1. Harus didahului dengan aktivitas pemanasan bertujuan untuk menaikkan   

suhu tubuh sehingga denyut jantung mencapai 120-130 kali per menit.   
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2. Waktu peregangan sebelum latihan inti berkisar antara 20-25 detik 

sedangkan untuk setelah latihan berkisar antara 10–15 detik pada setiap 

jenis peregangan.   

3. Gerakan yang dilakukan tidak boleh dihentakan, tetapi harus secara  

perlahan.   

4. Selama proses peregangan pernapasan tetap harus berjalan normal seperti      

biasa.   

5. Peregangan dilakukan mulai kelompok otot besar baru menuju pada 

kelompok otot kecil.    

 

Adapun model latihan peregarangan 

(streaching): a.statis,  

Peregangan statis adalah gerakan yang di lakukan perlahan-lahan pada otot 

hingga terjadi ketegangan dan mencapai rasa nyeri (Sukadiyanto 2011: 142).  

b. dinamis,  

Menurut Sukadiyanto (2011: 144) peregangan dinamis adalah gerakan 

peregangan yang dilakukan dengan melibatkan otot-otot dan persendian  

c. pasif,   

Menurut Alters, Michael J. (2003: 12-13) peregangan dilakukan dalam 

keadaan rileks dan tanpa mengadakan kontribusi pada daerah gerakan 

dengan bantuan eksternal oleh alat baik dengan cara manual atau 

mekanis.  

K. Kerangka Berfikir  

Dalam cabang olahraga beladiri, komponen fisik merupakan salah satu 

komponen yang menunjang keberhasilan pencapaian prestasi atlet. Salah 

satu komponen biomotor yang dominan di cabang olahraga bela diri 

Taekwondo adalah fleksibilitas. Latihan fleksibilitas sangat penting untuk 

menunjang prestasi atlet karena fleksibilitas sangat berpengaruh terhadap 

komponen biomotor yang lain. Pada Taekwondo fleksibilitas diperlukan 

dalam semua gerak dan teknik dengan komponen biomotor kecepatan, 

keseimbangan, dan kelincahan.   
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Taekwondo khususnya kyourugi, kelentukan merupakan salah satu faktor 

penilaian yang sangat berguna sekali dalam melakukan tendangan, 

semakin baik kelentukan seorang atlet taekwondo maka semakin baik juga 

tendangan yang dihasilkan atlet tersebut. Untuk meningkatkan tendangan 

yang memiliki nilai dan dapat menghasilkan poin, maka perlu adanya 

suatu metode latihan yang berguna untuk meningkatkan tendangan yang 

efektif. Dengan dilakukannya latihan yang disiplin dan berkesinambungan 

maka akan memberi hasil yang positif terhadap hasil tendangan, jika 

semakin kuat power tungkai dan fleksibilitas seorang atlet maka akan 

semakin bagus pula hasil dalam menendang.  

 

Berdasarkan kajian teori yang sudah dicantumkan diatas, maka dapat 

digambarkan Hubungan antara power otot tungkai (X1) dan fleksibilitas 

(X2) terhadap tendangan dollyo chagi (Y).  

 

L. Penelitian Relevan  

Penelitian yang relevan sangat membutuhkan kajian-kajian teoritis 

untuk menunjang sebuah penelitian tersebut, adapun beberapa 

penelitian yang relevan dengn penilitian ini adalah: 

1. Ilham saputra (2019) : Latihan Fleksibilitas dan Keseimbangan Cabang  

Olahraga Taekwondo “Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman dan referensi yang ditunjukan kepada pelatih Taekwondo, 

atlet Taekwondo dalam melatih fleksibilitas dan keseimbangan untuk 

cabang olahraga Taekwondo. Serta memberikan gambaran model model 

latihan fleksibilitas dan keseimbangan cabang olahraga Taekwondo.  

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development. Tempat 

pelaksanaan dilakukan di UKM TAEKWONDO INSTIPER dan UKM 

TAEKWONDO UNY. Teknik analisis  

data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian berdasar kajian uji ahli materi dan ahli media 

menyatakan bahwa latihan fleksibilitas dan keseimbangan untuk 

cabang olahraga Taekwondo adalah sangat baik. Berdasarkan hasil 
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penelitian pada uji coba Kelompok Kecil dari 10 responden sebanyak 

60 %  (6 orang) menyatakan sangat baik, sebanyak 30 %  (3 orang) 

menyatakan baik dan sebanyak 10 % (1 siswa) menyatakan cukup baik, 

Hasil uji coba Kelompok kecil menunjukan jika latihan fleksibilitas dan 

keseimbangan untuk cabang olahraga Taekwondo sangat baik dan 

layak untuk digunakan. Sedangkan hasil penelitian pada uji coba 

Kelompok besar dari 25 responden sebanyak 64 %  (16 siswa) 

menyatakan sangat baik, sebanyak 32 % (8 anak) menyatakan baik dan 

sebanyak 4 % (1 anak) menyatakan cukup baik. Hasil uji coba 

Kelompok besar menunjukan jika latihan fleksibilitas dan 

keseimbangan untuk cabang olahraga Taekwondo sangat baik dan 

layak untuk digunakan.”  

 

2. Ayu atik saputri sari dewi (2017) : Hubungan Power Tungkai dan 

Fleksibilitas Terhadap Kemampuan Tendangan Dollyo Chagi pada Siswa 

Putra Ekstrakulikuler Taekwondo SD Darma Bangsa Bandar Lampung 2017. 

“Gerakan Siswa Ekstrakurikuler di SD Darma Bangsa Belum 

memaksimalkan Komponen pendukung dalam melakukan tendangan dollyo 

chagi Seperti mengurangi kecepatan tendangan,tendangan siswa lemah dan 

saat menendang tidak membungkuk sehingga hasilnya tidak tepat sasaran dan 

sempurna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan power 

tungkai dan fleksibilitas terhadap kemampuan tendangan dollyo chagi pada 

siswa putra ekstrakurikuler tae kwon do SD Darma Bangsa Bandar lampung. 

Metode penelitian digunakan adalah metode Deskriptif korelasional. Sampel 

berjumlah 50 siswa putra. Pengambilan sampel mengunakan total sampling. 

data dikumpulkan dengan teknik tes dan pengukuran serta teknis analisis data 

menggunakan korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukan power 

tungkai memiliki Koefisien korelasi 0,712 dan memberikan koefisien 

determinasi 50,6% terhadap hasil tendangan dollyo chagi. Fleksibilitas 

memiliki Koefisien korelasi 0,689 dan memberikan koefisen determinasi 

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

tungkai dan fleksibilitas memiliki koefisien korelasi 0,457 dan memberikan 
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koefisien desterminasi 20,9% terhadap tendangan dollyo chagi. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa variable yang memiliki hubungan 

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

Sebagai implikasikan untuk memperoleh hasil tendangan dollyo chagi . 

Untuk memperhatikan semua unsur fisik terutama power tungkai ..” 

 

3. Ryan eka ardhiansyah (2016) : Hubungan Antara Kekuatan Otot Tungkai 

dan Kelentukan Otot Punggung dengan Kecepatan Tendangan Samping 

pada Atlet  

Taekwondo Putra Kota Kediri “Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah : 1) Seberapa besar hubungan kekuatan otot tungkai dengan 

kecepatan tendangan samping? 2) Seberapa besar hubungan 

kelentukan otot punggung dengan kecepatan tendangan samping ? 3) 

Seberapa besar hubungan kekuatan otot tungkai dan kelentukan otot 

punggung dengan kecepatan tendangan samping?  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Besar 

hubungan kekuatan otot tungkai dengan kecepatan tendangan samping 

2) Besar hubungan kelentukan otot punggung dengan kecepatan 

tendangan samping pada atlit putra Taekwondo Kota Kediri. 3) Besar 

hubungan kekuatan otot tungkai dan kelentukan otot punggung dengan 

kecepatan tendangan samping. Metodologi penelitian, populasi 

menggunakan atlit Taekwondo Kota Kediri, berjumlah 25 orang. 

Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Metode pengolahan data 

menggunakan penghitungan-penghitungan statistik deskriptif dan untuk 

menguji hipotesis sebelumnya dilakukan uji persyaratan analisis 

hipotesis yakni 1) uji normalitas menggunakan statistik non parametrik 

dengan kolmogorov- 

Smirnov tes, 2) Uji Homogenitas dalam penelitian ini dengan 

menggunakan Chi-Square. Kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis 

dengan uji regresi sederhana dan regresi ganda. Pengolahan data dengan 

komputerisasi sistem SPSS versi 16.0. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa : 1) Besarnya hubungan untuk variabel kekuatan otot tungkai 
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dengan kecepatan tendangan samping untuk kaki kanan ialah sebesar 

49% dan untuk kaki kiri ialah sebesar 63.1% 2) Besarnya hubungan 

untuk variabel kelentukan otot punggung dengan kecepatan tendangan 

samping untuk kaki kanan ialah 31.2% dan untuk kaki kiri ialah 26.8%. 

3) Besarnya hubungan untuk variabel kekuatan otot tungkai, kelentukan 

otot punggung dengan kecepatan tendangan samping untuk kaki kanan 

ialah 59.2% dan untuk kaki kiri ialah 68.7%.  Simpulan penelitian ini 

adalah : 1) Ada hubungan yang signifikan kekuatan otot tungkai dengan 

kecepatan tendangan samping 2) Ada hubungan yang signifikan 

kelentukan otot punggung dengan kecepatan tendangan samping 3) Ada 

hubungan yang signifikan kekuatan otot tungkai dan kelentukan otot 

punggung dengan kecepatan tendangan samping.”  

 

M. Hipotesis  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir, maka hipotesis yang dapat 

diajukan dalam penelitian ini adalah:  

H1: Ada hubungan yang signifikan antara Fleksibilitas dengan rangkaian 

tendangan dollyo chagi dan dwi chagi pada atlet putra Taekwondo di unit 

Glory Mr Natar.  

Ho: Tidak ada hubungan yang signifikan antara Fleksibilitas dengan rangkaian 

tendangan dollyo chagi dan dwi chagi pada atlet putra Taekwondo di unit 

Glory Mr Natar.  

H2: Ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai dengan 

rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi chagi pada atlet putra 

Taekwondo di unit Glory Mr Natar.  

Ho: Tidak ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai dengan 

rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi chagi pada atlet putra 

Taekwondo di unit Glory Mr Natar.  
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H3: Ada hubungan yang signifikan antara Fleksibilitas dan power otot tungkai 

dengan rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi chagi pada atlet putra 

Taekwondo di unit Glory Mr Natar.  

Ho: Tidak ada hubungan yang signifikan antara fleksibilitas dan power otot 

tungkai dengan kemampuan rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi 

chagi pada atlet putra Taekwondo di unit Glory Mr Natar. 
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III. METODE PENELITIAN  

 

 

A. Metode Penelitian  

Penelitian menurut Nazir (2014)  merupakan suatu kegiatan yang ditujukan 

untuk menyelidiki sebuah keadaan, ataupun sebuah alasan, serta konsekuensi 

terhadap suatu keadaan khusus, bisa juga sebuah fenomena atau variabel. 

Menurut Sugiyono (2018, hlm. 213) metode penelitian kualitatif ialah suatu 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme (tepatnya 

fenomenologi), yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah. 

Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap 

dan persepsi orang secara individu atau kelompok. Salah satu metode yang 

akan peneliti lakukan adalan dengan menggunakan metode Deskriptif 

Kuantitatif.  

 

Menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif korelasional adalah suatu 

metode penelitian yang menghubung antara satu variabel dengan variabel 

lainnya untuk mengetahui seberapa besarkah hubungan antara variabel-

variabel tersebut dan mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel 

satu dengan variabel lainnya. Sesuai dengan penelitian ini yang akan dilakukan 

oleh peneliti untuk mengetahui seberapa besar hubungan Fleksibilitas dan 

Power Otot tungkai pada atlet putra taekwondo di Unit Glory Mr Natar 2022.  

 

Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu Fleksibilitas dan Power 

Otot tungkai. Dan variabel terikat yaitu Rangkaian Tendangan Dollyo Chagi  

danDwi chagi Taekwondo pada atlet Putra di unit Glory Mr Natar 2022.  
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B. Variable Penelitian  

Menurut Sugiyono (2010) variabel penelitian merupakan: “Segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

memproleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.” 

1. Variabel Bebas  

Variabel bebas atau independent variables. Menurut Sugiyono (2010)  

“Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat).” Objek atau gejala-gejala dalam 

penelitian yang bebas dan tidak tergantung dengan hal-hal lain, 

dilambangkan dengan (X). Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 

Fleksibilitas (X1) dan Power Otot Tungkai (X2).  

2. Variabel Terikat  

Variabel terikat sering disebut sebagai variabel tergantung atau dependent 

variables. Menurut Sugiyono (2010) “Variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.” objek atau gejala-gejala 

yang keberadaannyaa tergantung atau terikat dengan hal lain yang 

mempengaruhi, dilambangkan dengan (Y).Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi chagi (Y).  

 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi   

Penelitian populasi dilakukan jika peneliti ingin melihat semua aspek di 

dalam populasi. Oleh karena itu, subjeknya meliputi semua yang terdapat 

didalam populasi. Objek pada populasi diteliti, hasilnya di analisa, 

disimpulkan, dan kesimpulan tersebut berlaku untuk semua populasi. 

Menurut (Sugiyono, 2010:117) yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti  

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. menurut Suharsimi 

Arikunto (2002:108) adalah “keseluruhan subyek penelitian.” Populasi 

dibatasi sejumlah individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang 

sama.  
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Dalam penelitian ini subyek yang digunakan sebagai populasi adalah 

atlet putra taekwondo di unit  Glory Mr Natar. Setelah observasi 

penelitian ini mendapatkan populasi 40 orang.  

 

2. Sampel  menurut Sugiyono (2010:118): “Bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Teknik pengambilan 

sampling menurut Sugiyono (2010:120): “Teknik pengambilan sampel 

yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel.” Teknik sampling yang digunakan adalah 

total sampling atau sampel acak yaitu Atlet Putra Taekwondo di Glory Mr 

Natar sebanyak 40 orang.  

 

D. Desain Penelitian  

Menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif korelasional adalah suatu 

metode penelitian yang menghubung antara satu variabel dengan variabel 

lainnya untuk mengetahui seberapa besarkah hubungan antara variabel-

variabel tersebut dan mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel. 

Metode yang digunakan adalah survei dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan tes dan pengukuran, dengan menggunakan alat ukur yang sudah 

tersedia di laboratorium olahraga penjas Unila. Desain penelitian yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

 
 

 

Gambar 8. Desain penelitian  

(Sugiyono, 2010)  

 

 

 

 

 

X1  

 

X2  

 

Y  
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Keterangan : 

(X1)=  Fleksibilitas 

(X2) =  Power Otot Tungkai  

(Y) = Tendangan Dollyo 

X1.Y = Hubungan fleksibilitas terhadap tendangan dollyo 

X2.Y = Hubungan power otot tungkai terhadap tendangan dollyo  

Y (X1.X2) = Hubungan Fleksibilitas dan Power Otot tungkai terhadap tendangan 

dollyo 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Menurut Kerlinger yang dikutip oleh Tersiana, Andra (2018) “Mengobservasi 

adalah suatu istilah yang memiliki arti semua bentuk pengolahan data yang 

dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur, dan 

mencatatnya”. Menurut Tersiana, Andra (2018) Metode observasi merupakan:  

“Suatu usaha untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis 

dengan prosedur yang terstandar.” Tujuan dari observasi adalah mengetahui 

hasil dari pengukuran terhadap variabel. Data yang diperoleh dalam penelitian 

ini adalah hasil pengukuran fleksibilitas menggunakan alat Sit And Reach, lalu 

hasil pengukuran dari Power Otot tungkai menggunakan alat vertical jump, 

dan hasil tendangan dollyo kearah kanan dan kiri selama 30 detik. Adapun alat 

yang digunakan untuk mengambil data seperti gambar berikut.  

 

1. Alat Fleksibilitas 

 

Gambar 9.Sit and Reach (Lab Penjas Unila)  

Instrumen fleksibilitas diukur dengan menggunakan Sit and Reach test   

a. Tujuan   

 Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kelentukan tubuh seseorang   
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b. Alat dan fasilitas Sit and Reach test  

1. Sit and Reach test   

2. Tembok atau papan tegak lurus dengan lantai datar   

3. alat tulis    

4. formulir tes   

c. Pelaksanaan   

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

tembok, Panjang kaki dicatat sampai cm penuh, testi melakukan raihan 

kedepan penuh, lakukan minimal 3 detik (lakukan 2 kali berurutan) 

kelentukan tubuh diukur dengan selisih antara jarak raihan dengan panjang 

kaki dalam centimeter..  

1. Duduklah dengan kaki lurus dan pastikan kaki tepat berada di batas 

garis.  

2. Pelan-pelan, bungkukkan badan dengan posisi tangan lurus ke depan.  

3. Lalu tempatkan ujung jari dari kedua tangan pada batas garis atau 

sejauh yang Anda bisa selama minimal 3 detik.  

4. Perhatikan jarak yang berhasil Anda capai.  

5. Ulangi tes dua kali lagi dan catat jarak terbaik yang berhasil Anda capai 

dari kedua tes yang sudah lakukan.  

6. Kemudian, catat dalam bentuk cm, serta digunakan hasil yang paling 

terbaik. 

 

d. Penilaian   

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

Batasan  Kategori  

X > 44,69  Sangat Baik  

 

Baik  

Cukup  

Kurang  

X ≤ 31,26  Kurang Sekali  

(Eri Pratikayo D, 2010 : 42)  
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3. Alat Power Otot Tungkai  

Instrumen power tungkai diukur dengan menggunakan metode Standing 

Board Jump , metode yang digunakan untuk mengukur power tungkai kaki 

dengan meloncat kedepan.  

 

Gambar 10. Pelaksanaan Standing Broad Jump  

(Johansah, 2014:23) 

 

a. Alat dan Fasilitas  

1. Garis start untuk tolakan 

2. meteran  

3. formulir tes  

 

b. pelaksanaan   

1. Testi berdiri dengan kedua ujung jari kakinya berada tepat dibelakang 

batas tolakan.  

2. Setelah  siap subjek melakukan persiapan untuk melompat bersamaan 

dengan mengayunkan kedua lengan kedepan bersamaan sejauh 

mungkin.  

3. Testi meloncat ke depan sejauh mungkin   

4. Dan dilakukan dua kali pengulangan dan diambil datanya adalah hasil 

tertinggi dari dua kali percobaan tersebut.   

c. Penilaian  

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

dicatat dalam satuan cm. Skor tersebut selanjutnya dikonvesikan kedalam 

tabel.  

Tabel 3 Norma tes penilain power tungkai (standing board jump) 
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Jarak (Meteran)  Kriteria  

> 2,25 m  Sangat Baik  

2,25 – 2,14 m  Baik  

2,13 – 2,03 m  Cukup  

2,02 – 1,71 m  Kurang  

< 1,70 m  Sangat Kurang  

 

 

F. Instrumen Penelitian   

Tes Tendangan DollyoChagi dan dwi chagi selama 30 detik  

 

 

Gambar 11. Tendangan dollyo chagi menggunakan target/pyongyo.  

Sumber: Skripsi Ayu Saputri Sari Dewi.2017  

Tes tendangan dollyo chagi dan dwi chagi selama 30 detik menggunakan 

Pyongyo.  

a. Tujuan   

Untuk melihat  berapa hasil tendangan yang benar dilakukan secara  tepat 

dan akurat.  

b. alat  dan fasilitas   

1. stopwatch  

2. target tangan/pyongyo  

3. lapangan  

4. pluit  

5. dan formulir tes  
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c. Pelaksanaan    

Testi menendang target dengan melakukan rangkaian tendangan pertama 

dollyo chagi dan langsung melakukan tendangan dwi chagi tanpa jeda. 

Dan dilakukan dengan secepat mungkin sesuai kemampuan atlet tersebut, 

dan pada saat melakukan tendangan pyongyeo yang dipegang akan 

disesuaikan dengan ukuran tinggi badan atlet dimana menjadi batas 

sasaran yaitu uluh hati (moumtong) sesuai tinggi masing-masing atlet. 

Tendangan yang harus dicatat pun harus berbunyi keras dan tepat 

sasaran, dilakukan selama 30 detik.   

d. Penilaian  

Dicatat seberapa banyak atlet menendang dengan tepat sasaran selama 30 

detik. Data yang terkumpul tersebut, lalu dianalisis secara statistik 

deskriptif maupun infrensial untuk keperluan pengujian hipotesis.  

 

G.Waktu dan Tempat 

Penelitian Waktu penelitian dibagi menjadi 2 tahap, yaitu: tahap pertama 

persiapan pembuatan instrumen penelitian , Tahap ke dua di lakukan setelah 

tahap pertama selesai dilakukan. Lalu pengambilan data di laksanakan 

menyesuaikan jadwal latihan di Unit glory mr Natar. Pengambilan data 

fleksibilitas dan power otot tungkai, dilakukan pada atlet putra taekwondo di 

unit glory mr Natar.  

 

H. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian  

1. Menurut Kusaeri (2012) Pengertian validitas adalah ketepatan  

(appropriateness), kebermaknaan (meaningfull) dan kemanfaatan 

(usefulness) dari sebuah kesimpulan yang didapatkan dari interpretasi skor 

tes.  

2. Menurut Suharsimi Arikunto (2013) menyatakan bahwa “Reliabilitas 

menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data.”. 
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Tabel 4 Interpretasi Hasil Uji reliabilitas  

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  

 

Menurut Philip ( 1979 : 256 ) kualitas pengukuran tendangan dasar (dollyo) 

mempunyai  validitas 0,78 dan realibilitas 0,93.  

 

Menurut Arikunto (2002) Korelasi ganda (multiple correlation) adalah angka 

yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen 

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

penelitian yang berjudul, hubungan fleksibilitas dan power otot tungkai 

terhadap rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi chagi pada atlet putra 

taekwondo glory mr Natar 2022. Rumus korelasi ganda dua variabel sebagai 

berikut:  

 

Keterangan:  

(X1) = fleksibilitas 

(X2) = Power otot tungkai  

(Y1) = rangkaian tendangan Dollyo Chagi dan Dwi Chagi 

Rx1.y = hubungan fleksibilitas dan rangkaian tendangan Dollyo Chagi dan Dwi 

Chagi 

Rx2.y= hubungan otot tungkai dan rangkaian tendangan Dollyo Chagi dan Dwi 

Chagi 

Ry(x1.x2) = hubungan fleksibilitas dan power otot tungkai pada rangkaian 

tendangan Dollyo Chagi dan Dwi Chagi 
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I. Teknik Analisis Data  

Analisis data dilakukan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang ada 

didalam penelitian. Data yang akan diambil adalah data yang masih mentah 

dan memiliki satuan yang berbeda, maka sangat perlu disamakan satuan 

ukurannya sehingga dapat lebih mudah dalam pengolahan data berikutnya. 

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

Data yang dianalisis adalah data variabel bebas yaitu (X1) fleksibilitas (X2) 

power otot tungkai, dan variabel terikat (Y) rangkaian tendangan Dollyo Chagi 

dan Dwi Chagi. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y.   

 

Menurut Arikunto (2002), untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y dan 

X2 dengan Y digunakan statistik melalui korelasi product moment dengan 

rumus sebagai berikut:  

 

 

 

Keterangan : 

Rxy = koefisien 

korelasi n = jumlah 

sampel X = hasil 

variabel X  

Y = hasil variabel Y  

X2 = jumlah kuadrat dari variabel X  

Y2 = jumlah kuadrat dari variabel Y  

∑X = Jumlah skor variabel X  

∑Y = Jumlah skor variabel Y   

∑X2 =Jumlah kuadrat skor variabel X2   

∑Y2 = Jumlah kuadrat skor variabel Y2  
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Menurut Riduwan (2005:98), harga r yang didapat dari perhitungan hasil tes 

dikonsultasikan dengan Tabel r  product moment. Interprestasi tersebut yang 

ada diatas.  

Tabel 5 Interpretasi  Koefisien Korelasi Nilai r  

Interval Koefisien Korelasi Interpretasi Hubungan  

0,80 – 1,00 Sangat kuat 

0,60 – 0,79   Kuat   

0,40 – 0,59   Cukup kuat   

0,20 – 0,39   Rendah   

0,00 – 0,19   Sangat rendah   

Sumber : Riduwan. 2005  

Mencari presentase dukungan kedua variabel bebas terhadap variabel terikat di 

gunakan rumus determinasi. Rumus yang di gunakan adalah:  

D = r2 x 100% 

Keterangan:  

D = determinasi ( kontribusi ) yang dicari  

R = nilai koefisien korelasi  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

A. Kesimpulan   

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Fleksibilitas dengan rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi chagi 

memiliki validitas dan signifikan pada atlet putra Taekwondo di unit Glory 

Mr Natar. 

2. Power otot tungkai dengan rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi chagi 

memiliki validitas dan signifikan pada atlet putra Taekwondo di unit Glory 

Mr Natar.  

3. Adanya hubungan yang signifikan antara fleksibilitas dan power otot 

tungkai dengan rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi chagi pada atlet 

putra Taekwondo di unit Glory Mr Natar. 

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang 

ingin peneliti sampaikan, adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai 

berikut:  

1. Diharapkan kepada pelatih/ pembina Taekwondo dapat mengetahui peranan 

komponen kondisi fisik dalam hal ini fleksibilitas dan power otot tungkai 

guna mendapat perhatian dalam melatih kemampuan gerak khususnya 

gerakan rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi chagi.  

2. Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis diharapkan 

untuk mengkaji variabel-variabel kondisi fisik lain yang berhubungan 

dengan rangkaian tendangan dollyo chagi dan dwi chagi agar diperoleh 

informasi yang lengkat guna menyusun program latihan bagi atlet.  

3. Diharapkan agar  dalam  proses latihan rangkaian tendangan dollyo chagi 

dan dwi chagi pada atlet Taekwondo, kiranya memperhatikan dan 

meningkatkan kemampuan komponen kondisi fisik yakni fleksibilitasdan 
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power otot tungkai secara optimal, selain latihan tendangan dollyo chagi 

dan dwi chagi.  
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