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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

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

Seni bela diri ini secara luas dikenal di berbagai Negara Asia, Malaysia, 

Brunei, dan Singapura, Filipina selatan, dan Thailand selatan dan terutama di 

Indonesia, sesuai dengan penyebaran suku bangsa Melayu Nusantara. Kini 

Vietnam juga telah memiliki pesilat-pesilat yang tangguh. Induk organisasi 

pencak silat di Indonesia adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). 

Organisasi yang mewadahi federasi-federasi pencak silat di berbagai negara 

adalah Persekutuan Pencak Silat Antara Bangsa (Persilat), yang dibentuk oleh 

Indonesia, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. 

 

Pencak silat adalah  bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Ada 

pengaruh budaya Cina, agama Hindu, Budha, dan Islam dalam pencak silat. 

Biasanya setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencak silat yang khas. 

Misalnya, daerah Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande dan Cikalong, di 

Jawa Tengah ada aliran Merpati Putih dan di Jawa Timur ada aliran Perisai 

Diri. Setiap empat tahun di Indonesia ada pertandingan pencak silat tingkat 

nasional dalam Pekan  Nasional. Pencak silat juga dipertandingkan dalam SEA 

Games sejak tahun 1987. Di luar Indonesia juga ada banyak penggemar pencak 
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silat seperti di Australia, Belanda, Jerman, dan Amerika. Didalam pencak silat 

terdapat banyak jurus yang harus dikuasai salah satunya adalah jurus dasar 

tangan kosong. Jurus dasar tangan kosong ialah rangkaian gerakan dasar untuk 

tubuh bagian atas dan bawah, yang digunakan sebagai panduan untuk 

menguasai penggunaan teknik-teknik lanjutan pencak silat, saat dilakukan 

untuk berlatih secara tunggal atau berpasangan. Penggunaan langkah, atau 

gerakan kecil tubuh, mengajarkan penggunaan pengaturan kaki. Saat 

digabungkan, itulah dasar pasan, atau aliran seluruh tubuh. 

 

Pada cabang olah raga pencak silat, khususnya pada teknik tendangan, 

merupakan teknik dan taktik serangan untuk jarak jangkau jauh dan sedang, 

adapun yg dipergunakan dalam tendangan yaitu menggunakan tungkai sebagai 

komponen penyerang.  Dalam pencak silat olahraga, teknik tendangan yang 

masuk sasaran atau mengenai sasaran lawan yg dituju, dalam penilaian 

pertandingan, maka mendapat nilai 2. 

 

Teknik-teknik tendangan yang terdapat dalam pencak silat .menurut jenis 

tendangan yang sering dilakukan dalam pertandingan pencak silat kategori 

tanding terdiri dari: (a) tendangan depan, (b) tendangan sabit, (c) tendangan 

samping atau tendangan T (d) Tendangan berputar (Nugroho, 2005: 15). Pada 

prinsipnya dapat dipergunakan untuk menyerang dalam pertandingan pencak 

silat olah raga. Namun sebagaimana halnya dengan pukulan, tidak semua 

teknik tendangan dapat dipergunakan dalam pertandingan, berdasarkan 

efesiensi pelaksanaan teknik tendangan dan efektifitas untuk memperoleh 

angka serta keselamatan yang melakukan tendangan tersebut. Teknik 
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tendangan pada pertandingan olah raga adalah: tendangan lurus, tendangan 

sabit “T”, tendangan belakang atau berputar, jejag dan gajul (Notosoejitno, 

1997: 71). 

 

Pada teknik tendangan belakang atau berputar yang sering digunakan oleh 

pesilat pada pertandingan, yaitu tendangan yang dilakukan dengan terlebih 

dahulu memutar tubuh dan sikap tubuh membelakangi lawan, dengan 

perkenaan pada telapak kaki atau tumit bagian belakang. 

 

Unsur teknik melakukan tendangan berputar sendiri erat kaitannya dengan 

biomotor kecepatan dan keseimbangan yang dimiliki oleh pesilat. Artinya, 

semakin besar kecepatan dan keseimbangan yang dimiliki maka kemampuan 

untuk melakukan tendangan berputar dengan sempurna dan mengenai sasaran 

pun akan semakin besar. Peningkatan prestasi dalam suatu cabang olahraga 

harus didukung oleh kondisi fisik yang baik, penugasan teknik khusus dan 

psikologis. Memiliki kondisi yang baik maka seseorang akan lebih mudah 

untuk mencapai prestasi maksimal. Hal ini diungkapkan Sajoto (1988: 3), 

“bahwa salah satu  faktor penentu dalam mencapai prestasi olahraga adalah 

terpenuhinya komponen fisik, yang terdiri dari kekuatan, kecepatan, kelincahan 

dan koordinasi, tenaga (power), daya tahan otot, daya kerja jantung dan paru-

paru, kelenturan, keseimbangan, ketepatan dan kesehatan untuk berolahraga”. 

Dengan memiliki kondisi fisik yang baik sangat mendukung aktivitas yang 

dilakukan.Koordinasi dan bagian-bagian tubuh yang terlibat dalam gerakan 

diperolah dari proses belajar yaitu dengan memahami gerakan dan melakukan 

gerakan berulang-ulang yang disertai kesadaran fikir akan benar atau tidaknya 
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gerak yang dilakukan. Untuk mencapai tingkat gerak tertentu, lamanya waktu 

yang diperoleh oleh setiap individu berbeda-beda, ada yang memerlukan waktu 

cukup lama walaupun prosedur dan intensitas belajar sama.  

 

Dalam penelitian ini berfokus pada komponen biomotor yaitu: kelincahan, 

keseimbangan dan power tungkai. Ketiga komponen ini dipilih dalam 

penelitian dikarenakan biomotor ketiga di atas dianggap biomotor yang sangat 

berperan dalam melakukan tendangan berputar, akan tetapi meskipun ketiga 

faktor tersebut penting dalam penelitian ini tidak melupakan faktor biomotor 

yang lainnya. 

 

Pada dasarnya kelincahan merupakan suatu kemampuan untuk merubah posisi 

badan secara cepat dan tepat. M. Sajoto ( 1988: 55 ) mengemukakan bahwa “ 

Kelincahan adalah kemampuan merubah arah dengan cepat dan tepat, selagi 

tubuh bergerak dari satu tempat ke tempat lain “. Sedangkan Sudjarwo ( 1993: 

31) menjelaskan bahwa “ Kelincahan adalah merupakan kemampuan untuk 

merubah arah dan posisi sesuai dengan situasi yang dihadapi. Berdasarkan 

pengertian kelincahan di atas maka komponen biomotor kelincahan memiliki 

hubungan yang erat terhadap tendangan berputar dalam silat. 

 

Menurut Sajoto (1988: 172) 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. 

Menurut FIG (2005) syarat keseimbangan statis yaitu dapat mempertahankan 

posisi seimbang minimal tiga detik tanpa ada pergerakan. Keseimbangan 
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sangat diperlukan dalam melakukan tendangan berputar, yaitu pada saat sikap 

akhir atau gerak lanjut dalam tendangan berputar. Dalam prakteknya 

keseimbangan yang dimiliki para murid masih lemah dilihat dari penyelesaian 

akhir gerakan dari posisi badan bungkuk menuju badan berdiri tegak, masih 

banyak murid yang  sempoyongan untuk berdiri dan bahkan banyak murid 

yang gagal pada proses ini dikarenakan kemampuan keseimbangan yang 

dimiliki murid yang masih lemah. 

 

Daya ledak merupakan hasil perpaduan dari kekuatan dan kecepatan kontraksi 

otot (Sukadiyanto, 2010: 231). Daya ledak merupakan salah satu dari 

komponen gerak yang sangat penting untuk melakukan aktivitas yang sangat 

berat karena dapat menentukan seberapa kuat orang memukul, seberapa kuat 

seseorang dapat menendang, seberapa cepat seseorang dapat berlari dan 

lainnya. Daya ledak adalah faktor utama dalam pelaksanaan segala macam 

keterampilan dalam berbagai cabang olahraga. Berdasarkan pada definisi-

definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dua unsur penting yang menentukan 

kualitas daya ledak adalah kekuatan dan kecepatan. Daya ledak merupakan 

kemampuan otot untuk melakukan reaksi atau kerja cepat. Dalam melakukan 

tendangan berputar daya ledak otot tungkai digunakan untuk menghasilkan 

tendangan yang cepat, kuat, dan akurat. Daya ledak otot tungkai sangat 

diperlukan, karena seseorang pesilat yang hendak melakukan tendangan 

berputar dan arah atau sasaran lawan yang akan dituju maka salah satu 

aspek yang perlu diperhatikan adalah masalah daya ledak otot tungkai. 

Menurut hasil observasi dan pengamatan di SMA Muhammadiyah 3 Bandar 

lampung, didasarkan data-data yang diperoleh dari hasil pembelajaran siswa 
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dalam mengikuti ektra kulikuler pencak silat dalam melakukan tendangan 

berputar masih kurang optimal, karena tidak memaksimalkan kecepatan, 

keseimbangan dan power tungkai tubuh sehingga ketepatan mengenai sasaran 

saat melakukan tendangan berputar pada siswa di SMA Muhammadiyah 3 

Bandar Lampung masih rendah. 

 

Berdasarkan uraian diatas penulis menganggap teknik tendangan berputar 

dalam pencak silat pada siswa SMA Muhammadiyah 3 Bandar Lampung  

dinilai lebih efektif dan efesien, juga merupakan teknik paling standar bagi 

siswa. Dilihat dari hasil pre-test siswa yang melakukan teknik gerakan 

tendangan berputar masih dalam katagori rendah pada saat melakukan 

tendangan dan berputar, diduga karna kecepatan dalam berputar, keseimbangan 

tubuh dan power pada tungkai. 

 

Maka penulis bermaksud mengadakan penelitian tentang ”Hubungan Antara 

Kelincahan, Keseimbangan Dan Power Tungkai Terhadap Keterampilan Gerak 

Tendangan Berputar Pencak Silat Siswa SMA Muhammadiyah 3 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2013/2014 “. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari data latar belakang masalah, masih banyak siswa yang belum 

maksimal dalam melakukan gerak tendangan berputar pada pencak silat di 

SMA Muhammadiyah 3 Bandar Lampung, diantaranya : 

1. Banyak siswa yang masih terlalu lambat dalam melakukan gerak tendangan 

berputar, maka perlu diketahuinya besar hubungan kelincahan terhadap 

keterampilan gerak tendangan berputar pencak silat pada siswa SMA 

Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. 

2. Banyak siswa yang kurang stabil dalam melakukan gerak tendangan 

berputar maka perlu diketahuinya besar hubungan keseimbangan terhadap 

keterampilan gerakan tendangan berputar pada pencak silat pada siswa 

SMA Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. 

3. Banyak siswa yang tidak memiliki power saat melakukan tendangan 

berputar, maka diketahuinya besar hubungan power tungkai terhadap 

keterampilan gerakan tendangan berputar pada pencak silat pada siswa 

SMA Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka perlu dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Seberapa besar hubungan yang signifikan antara kelincahan dengan 

keterampilan gerak tendangan berputar dalam pencak silat pada siswa SMA 

Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. 
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2. Seberapa besar hubungan yang signifikan antara keseimbangan dengan 

keterampilan gerak tendangan berputar dalam pencak silat pada siswa SMA 

muhammadiyah 3 Bandar lampung. 

3. Seberapa besar hubungan yang signifikan antara power tungkai dengan 

keterampilan gerak tendangan berputar dalam pencak silat pada siswa SMA 

Muhammadiyah 3 Bandar lampung. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara kelincahan dengan 

keterampilan gerak tendangan berputar dalam pencak silat pada siswa SMA 

Muhammadiyah 3 Bandar lampung. 

2. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara keseimbangan dengan 

keterampilan gerak tendangan berputar dalam pencak silat pada siswa SMA 

Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara power tungkai dengan 

keterampilan gerak tendangan berputar dalam pencak silat pada siswa SMA 

Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

 

1. Bagi guru dan Mahasiswa 

Sebagai guru dan calon guru penjas dapat dijadikan bekal atau bahan untuk 

mengajar pencak silat. 
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2. Lembaga. 

a. Program Study Penjas 

Memberikan informasi dan sumbangan pemikiran untuk kemajuan 

program study pendidikan jasmani dan kesehatan. 

b. SMA Muhammadiyah 3 Bandar Lampung 

Memberikan informasi tentang kemampuan siswa dalam gerak tendangan 

berputar pencak silat. 

c. Klub/Lembaga Pencak Silat 

Sebagai bahan dalam peningkatan keterampilan khususnya untuk para 

Atlet Pencak Silat. 


