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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Definisi Taekwondo 

 

Taekwondo adalah warisan budaya Korea, dapat dikatakan Taekwondo 

sekarang dikenal sebagai seni bela diri korea yang diminati diseluruh dunia 

(Kim Joong Young, 2009:2). Taekwondo terdiri dari tiga kata yaitu Tae, 

kwon dan do. Tae berarti kaki atau menghancurkan dengan kaki, Kwon yang 

berarti tangan atau menghantam dan mempertahankan diri dengan tangan 

serta Do sebagai seni atau cara untuk mendisiplinkan diri. Maka jika 

diartikan secara sederhana, Tae Kwon Do berarti seni atau cara 

mendisiplinkan diri atau seni bela diri yang menggunakan teknik kaki 

dan tangan kosong. 

 

Taekwondo mempunyai banyak kelebihan, tidak hanya mengajarkan aspek 

fisik semata, seperti keahlian dalam bertarung, tetapi juga menekankan 

pengajaran aspek disiplin mental. Dengan demikian, taekwondo akan 

membentuk sikap mental yang kuat dan etika yang baik bagi orang yang 

secara sungguh-sungguh mempelajarinya. Taekwondo mengandung aspek 

filosofi yang mendalam sehingga dalam mempelajari taekwondo, pikiran, 

jiwa, dan raga secara menyeluruh akan ditumbuhkan dan dikembangkan, 

taekwondo berarti seni beladiri yang menggunakan teknik sehingga 
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menghasilkan suatu bentuk keindahan gerakan. Tiga materi penting dalam 

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

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

dalam beladiri taekwondo (Kyorugi). Mempelajarai taekwondo tidak dapat 

hanya dengan menyentuh aspek ketrampilan teknik beladirinya saja, akan 

tetapi juga meliputi aspek fisik, mental dan spiritualnya agar terdapat 

keseimbangan diantaranya. Untuk itu, seorang taekwondoin dalam berlatih 

taekwondo sudah seharusnya menunjukkan kondisi fisik yang prima, 

mental kuat dan semangat yang tinggi agar dalam pelaksanaan memiliki 

keseimbangan didalamnya. 

 

B. Teknik Dasar Taekwondo 

 

Teknik-teknik dasar taekwondo harus dikuasai oleh seorang taekwondoin 

agar dapat menjadi seorang atlet yang handal. Teknik-teknik itu diantaranya: 

 

1. Kuda-kuda (Seogi/Stance) 

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

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

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

Kubi), kuda-kuda sikap harimau (Beom Seogi), kuda-kuda silang (Dwi Koa 

Seogi dan Ap Koa Seogi) 

 

2. Serangan (Kyongkyok kisul) 

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

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

(Chagi) itu pun beragam jenisnya seperti tendangan ke depan (Ap Chagi), 
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tendangan mengayun atau cangkul (Naeryo Chagi), tendangan melingkar 

(Dollyo Chagi), tendangan ke samping (Yeop Chagi), tendangan ke belakang 

(Dwi Chagi), tendangan sodok depan (Milyo Chagi), dan tendangan balik 

dengan mengkait (Dwi Huryeo Chagi) dan lain-lain dengan aplikasi teknik 

lainnya. 

 

a. Tangkisan (Makki/Block) 

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

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

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

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

 

b. Sasaran tubuh (Keup so) 

Sesuai dengan competition rules & interpretation permitted area, 

daerah sasaran yang diperbolehkan dalam sebuah pertandingan 

taekwondo adalah 

 

1) Badan 

Serangan yang dilakukan dengan tangan dan kaki didaerah badan yang 

dilindungi oleh body protector adalah diperbolehkan. Akan tetapi, 

tidak diperbolehkan di sepanjang tulang belakang. 

 

2) Muka 

Daerah ini tidak termasuk daerah kepala bagian belakang dan hanya 

diperbolehkan dengan serangan kaki. 
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C. Definisi Latihan Teknik 

 

Unsur utama yang terpenting di dalam seluruh cabang olahraga adalah 

kondisi fisik akan tetapi juga didukung oleh adanya kualitas suatu teknik. 

Teknik adalah suatu proses gerakan dan pembuktian dalam praktek dengan 

sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam cabang 

olahraga (Irianto, 2002:80). Teknik dalam olahraga sebagai cara paling 

efisien dan sederhana untuk memecahkan kewajiban fisik atau masalah 

yang dihadapi dalam pertandingan yang dibenarkan oleh peraturan. 

 

Tanpa adanya teknik yang benar dalam suatu pertandingan dikatakan tidak  

indah apabila teknik tendangan yang ditampilkan tidak baik, karena 

teknik dalam olahraga merupakan seni atau ciri khas dari olahraga 

tersebut. Pada setiap pertandingan atau perlombaan olahraga apapun, teknik 

sangat berperan dalam mensukseskan keberhasilan para atlet. Adapun 

manfaat dan peran dari teknik dalam pertandingan sangat bermanfaat 

sebagai cara efisien mencapai prestasi. 

 

Dengan kualitas teknik yang baik maka seorang atlet taekwondo dapat 

memenangkan suatu pertandingan dengan efektif yang artinya bahwa 

teknik yang bagus akan memudahkan seorang atlet melakukan serangan, 

hindaran, membalas serangan, dan bertahan dengan baik dan latihan teknik 

juga dapat mencegah atau mengurangi cedera, bahwa teknik yang baik dan 

benar akan banyak membantu mengurangi cedera bagi atlet, sebab dengan 

teknik yang benar maka tidak akan terjadi gerakan yang salah sasaran, atau 

proses yang menyimpang dari fungsi gerak organ tubuh. 
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Latihan teknik sebagai modal untuk melakuakan taktik, pada hal ini 

dengan penguasaan teknik yang memadai, maka seorang atlet akan bisa 

menjalankan taktik yang diberikan dalam latihan dan meningkatkan 

percaya diri, yaitu teknik yang bagus akan menimbulkan rasa percaya diri, 

sebab dengan teknik yang bagus maka seorang atlet akan mampu 

melakukan gerakan yang benar dan efisien baik dalam latihan maupun 

dalam pertandingan. 

 

Pada cabang olahraga taekwondo terdapat berbagai jenis gerak teknik, 

secara umum jenis teknik menurut Irianto (2002:81) dapat dibedakan 

menjadi tiga kelompok: 

Teknik dasar, adalah gerakan yang dilakukan pada lingkungan atau sasaran 

yang sederhana atau diam, misalnya melakukan tendangan dollyo 

ditempat. 

 

Teknik menengah, yaitu gerakan dalam situasi atau obyek yang 

komplek, bergerak, misalnya menendang dilanjutkan dengan step kemudian 

menendang body protector yang digunakan seseorang dalam keadaan 

bergerak 

 

Teknik tinggi, adalah gerakan komplek yang memerluka kecepatan, 

kekuatan, ketepatan pada obyek dan sasaran yang bergerak, misalnya 

menendang berbalik arah badan dengan gerakan salto. Metode melatih 

teknik dalam beladiri taekwondo merupakan rencana dalam yang tersusun 

dalam program mulai melatih jenis teknik dari yang mudah menuju yang 

sulit. Tirtawirya (2005:16) mengatakan bahwa metode teknik taekwondo 
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adalah suatu rencana atau prosedur yang direncanakan atau prosedur yang 

direncanakan mengenai jenis-jenis latihan teknik taekwondo dan 

penyusunannya berdasarkan tingkat kesulitan dan kompleksivitas dalam 

latihan. Dari berbagai metode dan definisi tentang teknik dapat lebih 

dispesifikasikan dalam cabang taekwondo yaitu menurut Tirtawirya, 

(2005:89) sebagai berikut: 

 

1. Teknik dasar 

Teknik yang diajarkan harus benar-benar kuat agar pondasi menuju 

teknik selanjutnya lebih kuat, dalam teknik ini sasaran masih keadaan 

diam atau tidak bergerak. Sebagai contoh taekwondoin belajar dollyo 

chagi dan idan dollyo chagi harus diulang-ulang sehingga tendangan 

yang dihasilkan dapat benar-benar matang dilihat dari segi teknik 

pengambilan awal, bentuk tendangan, agar untuk melanjutkan ke teknik 

selanjutnya tidak terlalu sulit. 

 

2. Teknik menengah 

Pada teknik menengah sasaran sudah mulai digerakkan akan tetapi masih 

diatur dan ditentukan, dapat diambil contoh latihan sebagai berikut atlet 

A memberi umpan dengan target maju ke arah atlet B, dan atlet B 

menggunakan step mundur kemudian menendang target yang 

diumpankan dengan tendangan mat badat dollyo chagi. 

 

3. Teknik tinggi 

Teknik tinggi adalah kelanjutan latihan dari teknik dasar dan menengah. 

Pada teknik tinggi komponen yang diperlukan adalah power, ketepatan, 
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dan koordinasi yang baik sebagai contoh counter dengan twio dwi chagi 

saat lawan melakukan attack.  

 Tahap latihan teknik menurut Nossek (1982:103) dapat dibedakan dalam 

tiga macam yaitu: 

 

1. Tahap Pengembangan Koordinasi Kasar (Gross Coordination) 

Koordinasi kasar ditandai dengan gerakan yang tidak efektif, global, 

kasar, kaku, tunggal, kurang serasi, penggunaan energi yang 

berlebih. Tahap ini harus diperhatikan dengan cermat, sebab 

kesalahan pada bagian ini mengakibatkan terhambatnya 

perkembangan atlet, sebab akan membutuhkan waktu yang lama 

untuk mengoreksi. Contoh dalam melakukan tendangan dollyo apabila 

sejaka awal melatih tidak dipehatikan pada bagian pinggang dan 

terjadi kesalahan, maka pada latihan teknik tingkat lanjut akan 

mengalami hambatan. 

 

2. Tahap Koordinasi Halus (Fine Coordination) 

Pada tahapan iniditandai dengan adanya kesalahan gerak relatif 

sedikit sehingga gerakan lebih konsisten dan stabil, lebih efisien, 

rangkaian gerakan mulai nampak atau tidak terputus-putus. 

 

3. Tahap Stabilisasi dan Otomatisasi (Stabilization and Outomatization) 

Tahapan ini merupakan gerakan yang kompleks dari penguasaan 

teknik yang ditandai dengan gerakan yang halus sehingga seorang 

atlet mampu mengatasi hambatan-hambatan (lawan, kondisi lapangan 

atau matras, iklim), gerakan otomatis, kemahiran stabil, gerakan 
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sangat efisien. Selain tiga aspek tahapan latihan teknik diatas ada dua 

hal yang sangat penting untuk diketahui dalam melatih teknik  

maupun taktik sehingga nantinya mengerti jenis ketrampilan yang 

dilakukan, adapun dua hal tersebut menurut Tirtawirya (2005:91) 

sebagai berikut: 

 

a. Ketrampilan Terbuka (Open skill) 

Ketrampilan terbuka dicirikan dengan kondisi lingkunagn dan obyek 

yang selalu berubah atau bergerak sehingga atlet tidak bisa menebak, 

tetapi hanya bisa mengantisipasi. Contoh, dalam pertandingan taekwondo 

tidak ada yang bisa memastikan bahwa lawan akan menendang dengan 

kaki sebelah kanan atau kiri, juga atlet tidak bisa menebak lawan akan 

menghindar ke mana atau membalas dengan tendangan apa. Oleh karena 

itu taekwondo lebih cenderung pada jenis ketrampilan terbuka, jika 

diaplikasikan dalam kyorugi. 

 

b. Ketrampilan Tertutup (Close Skill) 

Ketrampilan tertutup memiliki ciri antara lain kondisi lingkungan dan 

objek dalam keadaan relatif tetap. Contoh, memanah, menembak dan lain-

lain. Latihan taekwondo selain sifatnya terbuka tetapi dalam latihan juga 

menggunakan metode tertutup. Contoh, saat melatih teknik dollyo chagi 

berpasangan, satu orang melakukan tendangan dan yang lain memberikan 

tubuhnya untuk ditendang, tentu saja menggunakan pelindung dan 

dilakukan pada tahap dasar dan halus. Akan tetapi bukan berarti 

taekwondo termasuk pada kategori ketrampilan tertutup, sebab yang 
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menjadi kriteria adalah pertandingan yang dilaksanakan . 

Setiap atlet taekwondo memiliki kemampuan yang berbeda dalam 

penguasaan teknik tendangan, karena setiap atlet mempunyai karakteristik 

yang berbeda-beda walaupun dalam latihannya dilatih teknik yang sama 

dalam satu tempat latihan, oleh karenanya tidak semua dapat menguasai 

teknik tersebut. Menurut Lutan (2002:81) dalam proses berlatih teknik 

mencakup tiga aspek metode pengajaran yaitu: 

 

(1) presentasi atau penyajian, metode ini dilakukan pada awal 

pelajaran,pada tahap ini pelatih harus mampu memfokuskan perhatian 

atlet agar terpusat  

 

(2) penguasaan ketrampilan, pada fase ini atlet diberikan materi  yang 

diulang-ulang dan sampai atlet sendirilah yang merasakan 

performanya sendiri dalam menendang apakah sudah tepat sasaran 

ataukah belum  

 

(3) pemantapan atau penyampurnaan,yaitu tahap dimana pemberian 

kesempatan kepada atlet untuk berlatih tugas gerak yang telah disajikan 

agar memperlancar penguasaan teknik yang sebenarnya sehingga dengan 

adanya latihan teknik yang berulang kali berguna untuk efektivitas dan 

efisiensi suatu tendangan. 

 

(4) definisi teknik tendangan 

Teknik tendangan adalah gerakan yang difokuskan pada posisi kaki, lutut, 

pinggang, jari-jari kaki dan bagian atas dari tubuh sebelum melakukan 
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suatu tendangan, angkat lutut setinggi mungkin untuk melindungi diri kita 

sendiri. Jaga kelurusan punggung sampai saat terakhir yang bisa 

menjaga keseimbangan  badan dan menambah kekuatan saat kaki akan 

dihentakkan,jaga kondisi lutut untuk tetap seimbang, lakukan secara 

berurutan, berkelanjutan dan tahan lutut agar tetap tinggi kemudian 

tembakkan kaki terhadap sasaran atau target. Teknik tendangan dalam 

kaki, keseimbangan badan, pinggang, dan sudut saat mengangkat lutut, 

agar mendapatkan hasil ledakan yang keras dan tepat sasaran. 

 

D. Pengertian Daya Tahan Otot 

 

Daya tahan adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu berlatih untuk 

waktu yang lama, tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah 

menyelesaikan latihan tersebut. Oleh karena itu, maka latihan-latihan untuk 

mengembangkan komponen daya tahan harus sesuai dengan batasan tersebut. 

Jadi, latihan-latihan yang kita pilih haruslah berlangsung untuk waktu yang 

lama, misalnya lari jarak jauh, renang, lari lintas alam, fartlek, latihan interval, 

atau bentuk latihan apapun yang memaksa tubuh kita untuk bekerja dalam 

waktu yang lama. Latihan daya tahan adalah latihan di tingkat aerobik, artinya 

suplai oksigen masih cukup untuk melakukan intensitas latihan yang 

dilakukan. Karena itu pada waktu latihan daya tahan tidak akan terjadi 

akumulasi asam laktat yang berlebihan.  

 

1. Latihan Peningkatan Daya Tahan Otot  

 

sistem latihan atau basic forms yang dapat menjamin peningkatan daya tahan 

kardiovaskular ialah (Rushall dan Pyke: 1990). 
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a. Latihan kontinyu. 

Latihan kontinyu (misalnya lari terus menerus tanpa istirahat) biasanya 

berlangsung untuk waktu yang lama. Lari terus menerus yang lebih dari 30 

menit dengan tempo di bawah ambang rangsang anaerobik akan 

menghasilkan adaptasi aerobik yang baik. 

b. Fartlek 

Fartlek adalah sistem latihan yang sangat baik untuk semua cabang 

olahraga, terutama untuk cabang olahraga yang memerlukan daya tahan. 

Fartlek adalah latihan yang berupa lari di alam terbuka untuk selama 1 

sampai 3 jam.Pada hakikatnya fartlek sama dengan latihan kontinyu, 

namun bisa menyelingi larinya dengan sprints. Karena itu, fartlek bisa 

dianggap sebagai ”induksi” untuk kerja lebih efektif. 

c. Interval training 

Sesuai dengan namanya, latihan interval yang merupakan masa istirahat. 

Misalnya lari – istirahat – lari – istirahat – lari lagi – istirahat dst. 

Interval training untuk daya tahan aerobik, intensitas larinya biasanya 

rendah sampai medium, sekitar 60-70% dari kemampuan maksimal. Ada 

beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun interval training, 

yaitu (Harsono:1998) : 

1. Lamanya latihan (jarak lari atau renang) 

2. Beban atau intensitas latihan (kecepatan lari) 

3. Ulangan (repetition) lari 

4. ecovery interval) setelah setiap repetisi latihan. 

Dalam cabang olahraga renang daya tahan merupakan salah satu unsur 

yang penting dalam mendukung serta mempertinggi prestasi.  
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Daya tahan merupakan faktor yang sangat esensial yang mutlak diperlukan 

guna meningkatkan dan mempertahankan kecepatan dalam cabang 

olahraga renang. Daya tahan adalah kemampuan organisme atlet untuk 

melawan kelelahan yang timbul saat menjalankan aktivitas fisik dalam 

waktu lama (Soeharno, 1995: 18). Sedangkan menurut Sajoto (1995: 58) 

mengatakan bahwa daya tahan otot adalah kemampuan seseorang dalam 

mempergunakan kelompok ototnya untuk berkontraksi terus-menerus 

dalam waktu relatif cukup lama, dengan beban tertentu. Menurut Sharkey 

(1996:41), muscular endurance is the ability to lift a load repeatedly. 

Bedasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa daya tahan otot 

adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan kelompok ototnya 

untuk melawan kelelahan dalam menjalankan aktivitas fisik dalam waktu 

yang lama. 

 

Daya tahan otot adalah komponen yang sangat penting guna meningkatkan 

kondisi fisik secara keseluruhan sebab: 

1. daya tahan merupakan daya penggerak pada setiap aktivitas fisik 

2. daya tahan memegang peranan penting dalam melindungi atlet atau 

orang dari kemungkinan cidera 

3. dengan daya tahan atlet akan dapat lari lebih cepat, menendang atau 

melempar lebih jauh dan dapat memperkuat stabilitas sendi-sendi. 

Di dalam olahraga kompetisi daya tahan merupakan salah satu unsur 

kemampuan gerak sebagai fondamen dominan untuk mencapai prestasi 

yang maksimal. Disampaing untuk mencapai prestasi maksimal, juga 

untuk mempermudah belajar teknik, mencegah terjadinya cidera dan 
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memantapkan percaya diri (Harsono,2004). Daya tahan merupakan salah 

satu komponen kondisi fisik yang membutuhakan perhatian dan prioritas 

sendiri, sehingga membentuk daya tahan perlu dilatih sebaik-baiknya. 

 

2. Daya tahan otot tungkai  

Kita ketahui bahwa semua cabang olahraga seringkali berlangsung dalam 

waktu yang lama, bila kita telusuri, hampir semua cabang olahraga 

membutuhkan daya tahan otot yang tinggi, khususnya dayung, renang, 

senam, gulat, tinju dan sebagainya. Oleh karena itu, atlet-atlet cabang 

olahraga tersebut harus diberikan latihan khusus untuk memperkembang 

daya tahan ototnya. Khususnya dalam otot-otot yang paling diperlukan 

untuk cabang olahraganya latihan untuk daya tahan otot semua untuk 

latihan weight training dapat digunakan untuk melatih daya tahan otot. 

Yang harus diperhatikan adalah bahwa sesuai dengan batasan masalah 

daya tahan otot, repetisi angkatannya harus lebih banyak daripada repetisi 

untuk latihan strenght dan latihan power. Hal ini berarti bahwa beban 

weight training lebih ringan daripada beban untuk strenght dan power. 

Setelah suatu tingkatan daya tahan otot tercapai, daya tahan otot tersebut 

harus dipertahankan dengan sedikitnya berlatih 1 kali seminggu weight 

training untuk endurance.  

 

Taekwodo  membutuhkan daya tahan otot tungkai untuk mencapai 

kecepatan maksimal, bila daya tahan otot tungkainya kurang baik maka 

koordinasi gerakannya tidak sempurna. Tak jarang pelatih 

mengesampingkan daya tahan otot tungkai dalam pemberian materi 
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pembelajaran kepada anak didiknya. Padahal daya tahan otot tungkai dapat 

dilatih sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat berjalan 

dengan baik. 

 

E. Power Tungkai 

Power penting dan diperlukan oleh atlet cabang olahraga yang menuntut unsur 

kekuatan dan kecepatan gerak. Menurut Harsono (1988 : 200) “Power 

terutama penting untuk cabang-cabang olahraga dimana atlet harus 

mengerahkan tenaga yang eksplosi”. Dewasa ini power telah diakui sebagai 

komponen kodisi fisik yang memungkinkan atlet untuk mengembangkan 

kemampuannya guna mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi dalam 

olahraga yang digelutinya.  

Karena power ditungkai, seorang atlet renang mampu dengan cepat dan 

meledak ke luar nlok start, pemain basket mampu melompat setinggi-tinggi 

sebelum melakukan yang cepat dan kuat agar mampu melakukannya berapa 

kali serta atlet taekwondo pun dapat melakukan gerakan tendangan dollyo 

dengan cepat dan kuat. 

Power merupakan hasil dari gabungan dua komponene kondisi fisik, yaitu 

kekuatan dan kecepatan. Ini sesuai dengan pendapat Pear and Morgan (1986 : 

57) yang mengemukakan “Power is something different. Power = strength + 

speed”. Begitu pula Rushall dan Pyke (1990 : 252) mengatakan “power is 

usuakky described as function of both the force (strength) and speed movent”. 

Maksudnya adalah power biasanya dinyatakan sebagai gabungan dari dua 

bentuk gerakan yaiut kekuatan dan kecepatan.Berdasarkan beberapa pendapat 
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di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa power adalah perpaduan dari dua 

unsure komponene fisik yaitu kekuatan dan kecepatan. Setiap jenis 

keterampilan dalam olahraga dilakukan oleh sekelompok otot tertentu.  

1. Pengertian Tungkai 

 

Salah satu komponen yang penting dalam prestasi olahraga yaitu ukuran 

tubuh, struktur tubuh atau kualitas biometrik Menurut Bompa (1988:342), 

bahwa. “kualitas biometrik adalah mencangkup somatotipe dan pengukuran-

pengukuran anthropometrik”. Prestasi olahraga memerlukan kualitas 

biometrik tertentu sesuai dengan nomor atau cabang olahraga yang 

dikembangkan. 

 

Postur tubuh atau anthropometrik sering dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menentukan cabang olah aga yang ditekuni oleh atlet tertentu. Anthropometrik 

merupakan pengukuran lebih jauh mengenai bagian bagian luar dari tubuh  

 

Sajoto (1995:2) mengemukakan bahwa “salah satu aspek biologis yang ikut 

menentukan pencapaian prestasi dalam olahraga yaitu struktur dan postur 

tubuh”. Lebih lanjut Sajoto (1995:2) mengemukakan bahwa struktur dan 

postur tersebut meliputi: 

a. Ukuran tinggi dan panjang tubuh 

b. Ukuran besar, lebar dan berat tubuh 

c. Somatotype (bentuk tubuh) 

Tungkai menurut (Yusuf, 2001 : 14) adalah terdiri dari paha atau tungkai 

atas(thigh / femur), lutut (knee), tungkai bawah (leg / crus) dan kaki (foot / 
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pes / pedis), jadi tungkai adalah keseluruhan rangkaian dari pangkal paha 

sampai ujung kaki 

Tulang terbentuk oleh tulang-tulang yang panjang, panjang tungkai akan 

memberikan keuntungan mekanis untuk menghasilkan kekuatan dan 

kecepatan gerak. 

 

 Panjang tulang tungkai akan membawa konsekwensi terhadap panjangnya 

otot tungkai, panjang tungkai akan memberikan keuntungan berupa 

kekuatan otot tungkai yang akan menghasilkan kekuatan otot tungkai 

maksimal.  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekuatan tungkai akan dapat 

memberikan keuntungan yang lebih besar dalam menempuh kecepatan 

maksimal, kekuatan tungkai dalam olahraga, sangat dibutuhkan di setiap 

cabang olahraga. 

2. Otot Tungkai  

Otot-otot yang terdapat pada tungkai antara lain :  

1. Otot gluteus maximus 6. Otot gastroknemius 

2. Otot adduktor 7. Otot peroneus longus 

3. Otot paha lateral 8. Otot soleus 

4. Otot paha medial 9. Otot extensor digitorum longus 

5. Otot tibialis anterior   
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Gambar 1. Otot Tungkai  

(Sumber: Evelyn C. Pearce, 1993: 135) 

 

 

F. Panjang Tungkai 

Panjang tungkai merupakan bagian dari kerangka anggota gerak bawah yang 

berfungsi sebagi penopang tubuh dan memberikan bentuk bangun pada tubuh 

juga sebagai tempat melekatnya otot-otot dan urat-urat yang panjang sangat 

berguna bagi ventor untuk meneruskan gaya konsruksinya ke jari-jari kaki 

misalnya dipergelangan kaki. 
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Gambar 2.  panjang tungkai 

Menurut Evelyn C. Pearce (1993:75) anggota bawah terdiri dari tiga puluh 

satu tulang yaitu: 

1. tulang coxae  - Tulang pangkal paha 

2. femur   - Tulang paha 

3. Tibia   - Tulang kering 

4. Fibula  - Tulang betis 

5. Patela  - Tempurung lutut 

6. Tulang tarsal  -Tulang pangkal kaki 

7. Tulang metatarsal - Tulang telapak kaki 

8.  Falanx  - Ruas jari kaki 

G. Kelentukan 

Kelentukan adalah kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerak 

dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam persendiannya. Faktor utamanya, 

yaitu bentuk sendi elestisitas otot, dan ligamen. 

Ciri-ciri latihan kelentukan (1) meregang persendian, (2) mengulur 

sekelompok otot. Kelentukan ini sangat diperlukan oleh setiap atlet agar 

mereka mudah untuk mempelajari berbagai gerakan, meningkatkan 
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keterampilan, mengurangi resiko cidera, dan mengoptimalkan kekuatan, 

kecepatan dan koordinasi 

Kelentukan dapat dikembangkan melalui latihan peregangan (stretching), yang 

model nya seperti berikut ini 

 

1. Peregangan dinamik (Dinamic stretch), sering juga disebut 

peregangan balistik adalah peregangan yang dilakukan dengan 

menggerakan tubuh atau anggota tubuh secara berirama (merengut-

rengutkan badan). 

 

2. Peregangan statik (static stretch), adalah salah satu cara untuk 

meregangkan sekelompok otot secara perlahan-lahan sampai titik 

rasa akit, kemudian dipertahankan selama 20 hingga 30 detik. 

Dilakukan dalam beberapa kali ulangan, misalanya 3 kali untuk 

setiap bentuk latihan. 

 

3. Peregangan pasif. Pelaksanaannya, yaitu si pelaku berusaha agar 

sekelompok otot tertentu tetap relaks. Selanjutnya, temannya 

membantu untuk meregangkan otot tersrebut secara perlahan-lahan 

sampai tercapai titik rasa sakit. Peregangan itu dipertahankan 

selama 20-30 detik. 

 

4. Propriocepitve Neouromuscular Facilitation (PNF). 

Pelaksanaannya, yaitu melakukan penguluran dengan bantuan 

orang lain dan atlet yang sedang melakukan peregangan statik. 

Selanjutnya temannya mendorong secara perlahan-lahan dan atlet 
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yang sedang melakukan peregangan menahannya sampai terjadi 

kontraksi isometrik. Beberapa detik, kemudian atlet yang sedang 

melakukan peregangan, melakukan releksasi dan temannya terus 

mendorong hingga titik optimal.  

Menurut (Sajoto, 1995: 9) daya lentur adalah efektivitas sesorang dalam 

menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan pengukuran tubuh yang 

luas. hal ini akan sangat mudah ditanda dengan tingkat fleksibilitas 

persendian pada seluruh permukan tubuh. Kelantukan menyatakan 

kemungkinan gerak maksimal yang dapat dilakukan oleh suatu persendian. 

Jadi meliputi hubungan antara tubuh persendian umumnya setiap persendian 

mempunyai kemungkinan gerak tertentu sebagai akibat struktur anatominya.  

 

Dengan demikian kelentukan berarti bahwa tubuh dapat melakukan gerakan 

yang bebas. Tubuh harus memiliki kelentukan yang baik pula. Hal ini dapat 

dicapai dengan latihan jasmani terutama untuk penguluran dan kelentukan. 

Faktor yang mempengaruhi kelentukan adalah usia dan aktifits fisik pada usia 

lanjut kelentukan berkurang akibat menurunnya aktivitas otot sebagai akibat 

berkurang latihan (aktivitas fisik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3 Kelentukan Sumber : Dokumentsi Penelitian 
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H. Keseimbangan 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi 

tubuh baik dalam kondisi statik maupun dinamik. Dalam keseimbangan ini 

yang perlu diperhatikan adalah waktu refleks, waktu reaksi, dan kecepatan 

gerak. Dan biasanya latihan keseimbangan dilakukan bersama dangan latihan 

kelincahan dan kecepatan, bahkan kelentukan. 

Ada dua macam keseimbangan, yaitu sebagai berikut. 

1. Keseimbangan statis adalah mempertahankan sikap pada posisi 

diam di tempat. Ruang geraknya biasnya sangat kecil, seperti 

berdiri di atas alas yang sempit. 

 

2. Keseimbangan dinamis adalah kemampuan seseorang untuk 

mempertahankan posisi tubuhnya pada waktu bergerak, seperti 

sepatu roda, ski air, dan olahraga sejenisnya.  

 

Menurut Sajoto (1995) “keseimbangan yaitu kemampuan 

seseorang mengendalikan organ-organ syaraf otot”. Terdapat dua 

macam keseimbangan yaitu keseimbangan statis dan dinamis. 

Keseimbangan statis adalah kemampuan mempertahankan keadaan 

seimbang dalam keadaan diam. 

3. Latihan keseimbangan 

 

Untuk pertama kali latihan keseimbangan dapat dilakukan di lantai tanpa 

alat, kemudian dengan garis-garis yang dibuat di lantai. Bentuk-bentuk 

latihan keseimbangan dapat dilakukan dengan balok titian (balok 

keseimbangan), bangku swedia yang dibalik, balok-balok kecil. Cara-cara 
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memperberat atau mempersukar latihan keseimbangan menurut Margono 

(2010 ) dapat dilakukan sebagai berikut : 

 

1. Memperkecil bidang tumpuan, makin kecil bidang tumpuan makin sukar 

untuk memelihara keseimbangan. 

2. Melakukan latihan dengan memejamkan mata. 

3. Menjauhkan titik berat badan dengan bidang tumpuan. 

4.  Berjalan dengan kedua tangan lurus ke atas lebih sukar memelihara 

keseimbangan daripada berjalan biasa. 

5. Meletakkan bidang tumpuan lebih tinggi. Terutama pengaruh kejiwaan 

sehingga sulit memelihara keseimbangan. 

 

 

 

 

 

  Gambar. 4 keseimbangan Sumber : Dokumentasi Penelitian 

I.  Reaksi 

Kecepatan reaksi adalah gerakan yang dilakukan tubuh untuk menjawab 

secepat mungkin sesaat setelah mendapat suatu respon atau pristiwa dalam 

suatu waktu. Reaksi gerak manusia, waktu reaksi merupakan gerak yang 

disadari untuk menjawab suatu rangsangan yang datang. Waktu reaksi 
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adalah lama waktu yang digunakan untuk menjawab rangsangan setelah 

menjawab rangsangan. Waktu reaksi kira-kira 0,18 detik dan reaksi 

dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain jenis kelamin, umur seseorang, 

jenis rangsangan, kondisi fisik, tingkat keterlatihan, dan intensitas 

perhatian dan konsentrasi. 

 

Menurut ( Sajoto, 1995:10). Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk 

segera bertindak secepatnya dalam menghadapi rangsangan yang 

ditimbulkan lewat indra, syaraf atau rasa lainnya. Status kondisi fisik 

seseorang dapat diketahui dengan cara penilaian bentuk tes kemampuan. 

Reaksi dapat dibedakan menjadi 3 macam tingkatan yaitu reaksi terhadap 

rangsangan pandang,reaksi terhadap pendengaran dan reaksi terhadap rasa. 

Seorang taekwondoin harus memiliki reaksi yang baik, hal ini 

dimaksudkan agar siswa mampu untuk bergerak dengan cepat ketika 

melakukan tendangan atau ketika mendapat serangan. Biasanya reaksi 

sangat dibutuhkan oleh seorang taekwondoin ketika bertanding pada 

nomor kyorugi, untuk menepis dan membalas serangan lawan, akan tetapi 

seorang taekwondoin dituntut juga harus mempunyai reaksi yang baik 

pula. 

 

Sebelum diterjunkan ke arena pertandingan, seorang taekwondoin sudah 

berada dalam kondisi dan tingkatan kesegaran jasmani yang baik untuk 

menghadapi intensitas kerja dan tekanaan-tekanan yang akan timbul dalam 

pertandingan. 
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Proses latihan kondisi dalam olahraga adalah suatu proses yang harus 

dilakukan dengan hati-hati, dengan sabar dan penuh kewaspadaan 

terhadap atlet. Melalui latihan yang berulang-ulang dilakukan, yang 

intensitas dan kompleksitasnya sedikit demi sedikit bertambah, lama-

kelamaan seorang taekwondoin akan berubah menjadi seorang atlet yang 

lincah, terampil dan berhasil guna 

 

Setelah taekwondoi mencapai tingkat kondisi yang baik untuk menghadapi 

pertandingan-pertandingan berikutnya. Latihan-latihan kondisi tersebut 

harus tetap dilanjutkan selama persipan pertandingan, meskipun tidak 

sensitif seperti sebelumnya. Maksudnya adalah tingkatan kondisi fisik 

dapat tetap dipertahankan selama pertandingan-pertandingn tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 5 Reaks. Sumber : Dokumentasi Penelitian 

 

J. Tendangan Dollyo ( Tendangan Serong/Memutar) 
 

Dollyo merupakan salah satu tendangan yang diajarakan di bela diri 

taekwondo, tendangan ini diartikan dengan tendangan memutar ke arah 

depan, dengan arah sasaran perut atau bias juga sasaran arah kepala, teknik 

yang digunakan dalam tendangan dollyo adalah dengan memanfaatkan 
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perputaran pinggang sehingga dapat menghasilkan power / tenaga tendangan 

yang lebih besar. 

Untuk jenis tendangan dollyo sendiri di taekwondo tergolong jenis 

tendangan dasar yang wajib dikuasai oleh seorang taekwondoin, umumnya 

jenis tendangan ini mulai diajarkan kepada taekwondoin setelah ia mencapai 

tingkat sabuk kuning , tentu saja sebelumnya taekwondoin tersebut harus 

sudah menguasai tendangan ap chagi. 

Kekuatan tendangan ini selain dari lecutan lutut juga sangat didukung 

oleh putaran pinggang yang sebenarnya merupakan penyaluran tenaga 

dari masa badan. Tendangan ini pada dasarn ya menggunakan pula bantalan 

telapak kaki (ap chuk) atau baldeung (punggung kaki) 

 

Gambar 6 

Eolgol Dollyo Chagi 

(Sumber: Taekwondo Revolution Kicking, 2011) Keterangan: 

Tendangan dengan melecutkan kaki dan melingkar ke arah samping 

 

 

K. Penelitian yang Relevan 

 

1. Azizah (2012) “Upaya Meningkatan Teknik Tendangan Dollyo Chagi 

Melalui Metode Circuit Training Pada Atlet Taekwondo Club  PTC 

Binjai”. Hasil penelitian menyimpulkan (1) dari tes awal diperoleh 

sebanyak 12 orang atlet dengan perolehan skor rata-rata (10,92) dan skor 
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setelah dikonfersikan sebesar (68,23%) semua atlet belum memenuhi 

target. (2) dari tes hasil latihan siklus diperoleh data 12 orang atlet 

memperoleh skor rata-rata (16,00) dan skor setelah dikonfersikan sebesar 

(100%) semua atlet sudah memenuhi target. Peningkatan skor rata – rata 

atlet dari tes sebelumnya yaitu 5,08 dan persentase skor rata-rata hasil 

latihan yaitu 31,77%. Atlet telah mencapai target yang diharapkan yaitu 

sebesar 100%. 

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

otot tungkai terhadap tendangan sabit pencak silat pada mahasiswa UKM 

Universitas Lampung”. Ada hubungan yang signifikan panjang tungkai 

tendangan sabit pada pencak silat, dengan nilai r0 = 0,625. 2). Ada 

hubungan yang signifikan kelentukan terhadap tendangan sabit pada 

pencak silat, dengan nilai r0= 0,666. 3). Ada hubungan yang signifikan 

daya ledak otot tungkai dengan tendangan  sabit pada pencak silat, 

dengan nilai r0 = 0,662. 

3.  Sumantri (2014). “Kontribusi kekuatan otot lengan,panjang lengan, 

power otot tungkai, panjang tungkai, dan kelentukan dengan keterampilan 

gerak dasar loncat harimau pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Metro. 

Kekuatan lengan memberikan kontribusi terhadap keterampilan gerak 

dasar loncat harimau sebesar 68,8%, Panjang lengan memberikan 

kontribusi terhadap keterampilan gerak dasar loncat harimau sebesar 

9,7%, Power tungkai memberikan kontribusi terhadap keterampilan gerak 

dasar loncat harimau sebesar 32,5 %, Panjang tungkai memberikan 

kontribusi terhadap keterampilan gerak dasar loncat harimau sebesar 
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14,4%, Kelentukan  memberikan kontribusi terhadap keterampilan gerak 

dasar loncat harimau sebesar 51,4%. 

 

L. Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan 

dalam kerangka pikir dan gambar dalam peta konsep    

 

 

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar. 7 Peta Konsep Kerangka Berpikir 

 

Dapat dilihat pada gambar.8 yaitu peta konsep, taekwondo memiliki dua 

cabang nomor yang dipertandingkan salah satunya yaitu kyorugi, dari nomor 

yang dipertandingkan memiliki unsur-unsur yang mendukung dalam 

peningkatan prestasi yaitu fisik, biomekanika dan karakteristik. 
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pada nomor kyorugi yaitu unsur fisik, merupakan bagian yang akan diteliti 

pada penelitian ini, unsur fisik sangat menunjang dalam peningkatan prestasi 

dan penguasaan teknik.  

 

Terutama pada penguasaan teknik tendangan dollyo. Dalam melakukan 

gerakan tendangan dollyo dengan frekuensi yang ditentukan unsur fisik yaitu 

daya tahan tungkai, power tungkai, panjang tungkai, kelentukan, 

keseimbangan dan reaksi sangat erat kaitannya pada saat memperoleh poin, 

ketercapaian jumlah yang tinggi dalam tendangan dollyo dengan frekuensi 

merupakan bentuk latihan yang membuat atlet terbiasa melakukan gerakan 

yang cepat Dan tepat. 

 

 Pengaplikasian tendangan ini banyak digunakan dalam nomor yang 

dipertandingkan dalam Taekwondo yaitu kyorugi, pada saat atlet bertanding 

pada nomor kyorugi terdapat 3 (tiga) ronde pertandingan yang dimana setiap 

pertandingan dibatasi oleh waktu, untuk itu seorang Taekwondoin harus 

melakukan gerakan yang efesien dan menghasilkan banyak poin untuk 

mencapai kemenangan, dan disinilah tujuan peneliti meneliti frekuensi 

tendangan dollyo serta dapat mengetahui unsur fisik yang banyak 

memberikian kontribusi pada tendangan ini . 

  

Seorang taekwondoin dapat mengaplikasikannya dan dapat mengetahui unsur 

kondisi fisik yang memberikan kontribusi terbesar, sehingga program latihan 

yang tepat pun dapat diberikan kepada siswa taekwondo. Hal ini dapat lebih 

menunjang prestasi siswa taekwondo tersebut.  
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Daya tahan tungkai merupakan unsur yang penting dalam menunjang hasil 

frekuensi tendangan dollyo karena daya tahan otot merupakan keadaan atau 

kondisi tubuh yang mampu berlatih untuk waktu yang lama tanpa mengalami 

kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan tendangan tersebut.  

 

Tendangan yang benar adalah tendangan yang berbunyi kuat pada sasaran, 

selain itu power pun sangat penting dan diperlukan oleh cabang olahraga yang 

memerlukan kekuatan dan kecepatan , unsur fisik beriukutnya yang 

memberikan sumbangan yaitu panjang tungkai, postur tubuh seseorang yang 

memiliki tungkai yang panjang merupakan sesuatu kelebihan dan tentu saja 

dapat memberikan keuntungan dalam Taekwondo. 

 

Selanjutnya Setiap gerakan terutama pada tendangan dollyo sangat dibuthkan 

pergerakan yang maksimal untuk itu kelentukan merupakan unsur fisik yang 

memberikan sumbangan dalam taekwondo terutama pada gerakan tendangan 

dollyo, pada saat seorang taekwondoin melakukan gerakan tendangan dollyo, 

taekwondoin tersebut dituntut untuk dapat memperthankan keadaan seimbang 

dalam keadaan bergerak, agar gerakan yang dilakuan tepat sasaran dan 

frekuensi yang dihasilkan dapat maksimal.  

 

Yang terakhir Seorang taekwondoin harus memiliki reaksi yang cepat 

terutama ketika menerima serangan, pada saat melakukan tendangan dollyo 

dengan frekuensi yang ditentukan, reaksi sangat memberiakan sumbangan 

agar skor yang diproleh dapat maksimal, jika seseorang taekwondoin memiliki 

daya tahan tungkai, power tungkai, panjang tungkai, kelentukan, 
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keseimbangan dan rekasi yang baik, maka akan memberikan kontribusi yang 

lebih besar terhadap frekuensi tendangan dollyo. 

 

M. Perumusan Hipotesis 

Untuk dapat dipakai sebagai pegangan  dalam penelitian ini, maka perlu 

menentukan suatu penafsiran sebelumnya  tentang hipotesis yang akan 

dibuktikan kebenarannya. 

 Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih 

perlu dibuktikan kebenarannya, jika hipotesis telah dibuktikan kebenarannya 

namanya bukan lagi hipotesis melainkan tessa. 

(Hadi, 1993 : 257). Menurut Arikunto (1992 : 62) hipotesis adalah jawaban 

sementara suatu masalah penelitian oleh karena itu suatu hipotesis perlu di 

uji guna mengetahui apakah hipotesis tersebut terdukung oleh data yang 

menunjukan kebenarnnya atau tidak. Jadi intinya hipotesis harus dibuktikan 

kebenarannya dengan cara penelitian.  

Atas dasar kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H1:  ada kontribusi antara daya tahan tungkai terhadap frekuensi 

tendangan dollyo pada siswa Taekwondo Man 1 Bandar Lampung. 

H0: Tidak ada kontribusi antara daya tahan tungkai terhadap frekuensi 

tendangan dollyo pada siswa Taekwondo Man 1 Bandar Lampung. 
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H2: ada kontribusi antara power tungkai terhadap frekuensi tendangan 

dollyo pada siswa Taekwondo Man 1 Bandar Lampung. 

H0: Tidak ada kontribusi antara   tungkai terhadap frekuensi tendangan 

dollyo pada siswa Taekwondo Man 1 Bandar Lampung. 

H3 : ada kontribusi antara panjang tungkai terhadap frekuensi 

tendangan dollyo pada siswa Taekwondo Man 1 Bandar Lampung. 

H0: Tidak ada kontribusi antara panjang tungkai terhadap frekuensi 

tendangan dollyo pada siswa Taekwondo Man 1 Bandar Lampung. 

H4 : ada kontribusi antara kelentukan terhadap frekuensi tendangan 

dollyo pada siswa Taekwondo Man 1 Bandar Lampung. 

H0: Tidak ada kontribusi antara kelentukan terhadap frekuensi 

tendangan dollyo pada siswa Taekwondo Man 1 Bandar Lampung. 

H5 : ada kontribusi antara keseimbangan terhadap frekuensi tendangan 

dollyo pada siswa Taekwondo Man 1 Bandar Lampung. 

H0: Tidak ada kontribusi antara keseimbangan terhadap frekuensi 

tendangan dollyo pada siswa Taekwondo Man 1 Bandar Lampung. 

H6 : ada kontribusi antara reaksi terhadap frekuensi tendangan dollyo 

pada siswa Taekwondo Man 1 Bandar Lampung. 

H0: Tidak ada kontribusi antara reaksi terhadap frekuensi tendangan 

dollyo  pada siswa Taekwondo Man 1 Bandar Lampung. 


