
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

 

A. Pencak Silat 

 

Di dalam aktivitas dunia olahraga dikenal berbagai macam cabang olahraga, 

yaitu : atletik, renang, senam, sepak bola, bola basket, bola volley, tinju dan 

lain-lain. Antara cabang olahraga tersebut yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini adalah Pencak Silat. 

 

Kebutuhan paling dasar manusia adalah keamanan dan kesejahteraan. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, manusia menciptakan dan mengembangkan 

berbagai cara dan sarana. Diantara ciptaan manusia yang menyangkut 

kebutuhan keamanan, adalah cara dan sarana fisik untuk menghadapi dan 

mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan fisik, di 

antaranya adalah apa yang disebut "jurus" dan senjata. 

 

"Jurus" adalah teknik gerak fisikal berpola yang efektif untuk membela diri 

maupun menyerang tanpa maupun dengan menggunakan senjata. Bentuk 

awalnya sangat sederhana dan merupakan tiruan dari gerak-gerik binatang 

yang disesuaikan dengan anatomi manusia. Kemudian terus dikembangkan, 

sejalan dengan perkembangan budaya manusia. Demikian pula senjata yang 

digunakan. 
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Masyarakat pribumi Asteng pada umumnya merupakan masyarakat agraris 

yang hubungan sosialnya dilaksanakan dengan sistem peguyuban. Warga 

masyarakat yang demikian mempunyai dasar pandangan dan kebijaksanaan 

hidup yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai serta kaidah-kaidah agama 

dan moral masyarakat. Dengan dasar itulah sistem paguyuban yang 

diperlukan bagi kehidupan agrarisnya dapat dilaksanakan dan ditegakkan. 

 

Dalam kaitan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah itu, "jurus" harus 

digunakan secara bertanggungjawab. Hal ini dapat terlaksana apabila si 

pengguna mampu mengendalikandiri. "Jurus" hanya boleh digunakan untuk 

pembelaan diri. Di dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraannya, manusia 

juga telah menciptakan berbagai cara dan sarana di antaranya, dengan 

pengembangan "jurus" ke dalam bentuk seni dan olahraga yang dapat 

memberikan kesejahteraan batin dan lahir. 

Dalam perkembangan sosial dan budayanya, masyarakat pribumi Asteng 

telah menyerap pengaruh luar yang selaras dengan nilai-nilai dan kaidah-

kaidah agama maupun moral yang dijunjung tinggi. Berkaitan dengan itu, 

falsafah dari luar yang selaras dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah tersebut, 

telah diserap dan digunakan untuk mengemas pandangan dan kebijaksanaan 

hidup masyarakat pribumi Asteng. 

Dengan demikian jati diri Pencak Silat ditentukan oleh tiga hal pokok sebagai 

satu kesatuan yakni : 

1. Budaya masyarakat pribumi Asteng sebagai sumber dan coraknya. 

2. Falsafah budi pekerti luhur sebagai jiwa dan sumber motivasi 

penggunaannya. 
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3. Substansi Pencak Silat itu sendiri yang mempunyai aspek mental spiritual 

(pengendalian diri), beladiri, seni dan olahraga sebagai satu kesatuan. 

 

Pencak Silat dengan jatidiri yang demikian baru ada sekitar abad ke-4 

Masehi, yakni setelah adanya kerajaan-kerajaan yang merupakan pusat 

pengembangan budaya di kawasan hidup masyarakat pribumi Asteng. Pada 

jaman kerajaan ini, mula-mula Hindu,kemudian Budha dan terakhir Islam, 

Pencak Silat dikembangkan dan menyebar luas. 

 

Pada waktu sebagian besar kawasan hidup masyarakat pribumi Asteng berada 

di bawah kekuasaan penjajah asing dari Eropa Barat, pendidikan Pencak Silat 

yang dipandang menanamkan jiwa nasionalis, telah dibatasi dan kemudian 

dilarang. 

 

Tetapi kegiatan pendidikain Pencak Silat berjalan terus secara tertutup. Pada 

jaman pendudukan Jepang, Pemerintah yang berkuasa memberikan 

keleluasaan kepada rakyat untuk mengembangkan budayanya agar mendapat 

dukungan dalam perangnya melawan sekutu. Pada jaman ini, pendidikan 

Pencak Silat dilaksanakan seperti semula dan lebih meluas. Setelah kawasan 

hidup masyarakat pribumi Asteng bebas dari kekuasaan asing dan lahir 

negara-negara yang merdeka dikawasan tersebut, perkembangan dan 

penyebaran Pencak Silat semakin pesat. Lebih-lebih setelah dibentuknya 

organisasi nasional Pencak Silat di sebagian dari negara-negara tersebut, 

yakni : Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), Persekutuan Silat Kebangsaan 

Malaysia (PESAKA), Persekutuan Silat Singapura (PERSISI), Persekutuan 

Silat Kebangsaan Brunei Darussalam (PERSIB), Pencak Silat Association of 
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Thailand (PSAT) dan Philippine Pencak Silat Association (PHILSILAT). Di 

luar negara sumbernya, Pencak Silat juga berkembang dan nenyebar, lebih-

lebih setelah dibentuknya Persekutuan Pencak Antarabangsa (PERSILAT ). 

 

B. Tendangan Berputar 

 

Tendangan berputar pada Pencak silat biasa disebut juga dengan tendangan 

berputar, dilakukan dengan sebelah kaki dan tungkai. Cara melakukan 

tendangan ini sendiri cukup sulit dilakukan, yaitu dengan menendang sambil 

berputar dengan lintasan lurus ke belakang tubuh dan membelakangi lawan. 

Tendangan ini biasa dilakukan dengan atau tanpa melihat sasaran. Sasarannya 

yaitu seluruh bagian tubuh.  

 

Gambar 1. Gerak Tendangan Berputar 

 

 

C. Prinsip - prinsip latihan 

 

Suatu proses yang sistematis dari program aktivitas gerak jasmani yang 

dilakukan dalam waktu relatif lama dan berulang-ulang, ditingkatkan secara 

progresif (bertahap) dan individual yang mengarah kepada ciri-ciri fungsi 

fisiologis dan psikologis manusia untuk mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. 
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1 Latihan Fisik 

Perkembangan kondisi fisik yang menyeluruh amat peting,karena tanpa 

kondisi fisik yang baik atlet tidak akan dapat mengikuti latihan-latihan yang 

sempurna. 

2 Latihan Teknik  

Latihan untuk mempermahir gerakan yang diperlukandalam cabang 

olahraga. 

3 Latihan Taktik  

Latihan untukmenumbuhkan perkembangan daya tafsir pada atlet. 

4 Latihan Mental 

Latihan guna mempertinggi efisiensi mental atlet, terutama bila atlet berada 

dalam situasi stress yang komplek. 

 

D. Ekstra kurikuler 

 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswi di luar jam 

belajar kurikulum standar. Kegiatan-kegiatan ini ada pada setiap pendidikan 

dari sekolah dasar sampai universitas. Kegiatan ekstrakulikuler ditujukan agar 

siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan di berbagai 

bidang di luar bidang akademik. Kegiatan ini diadakan secara swadaya dari 

pihak sekolah maupun siswa-siswi itu sendiri untuk merintis kegiatan di luar 

jam pelajaran sekolah. 

 

Kegiatan ekstrakurikuler diartikan juga sebagai kegiatan pendidikan di luar 

mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan 
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peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka 

melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau 

tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di 

sekolah/madrasah, (Techonly13’s, 2009) 

 

Katarakteristik siswa ekstrakulikuler pencak silat adalah SMA yaitu 

Yunior/senior, umum, tingkatan, sabuk. Usia dari 16 tahun sampai 18 tahun. 

Karakteristik dalam pertumbuhan dan perkembangan siswa terdapat 

karakteristik fisik maupun psikis. 

 

E. Aspek Kelincahan  

 

 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kelincahan berasal dari kata dasar 

lincah yang berarti sifat-sifat lincah. Kelincahan merupakan salah satu 

komponen kesegaran jasmani yang sangat diperlukan pada semua aktivitas 

yang membutuhkan kecepatan perubahan posisi tubuh dan bagian-bagiannya. 

 

Menurut Wahjoedi (2001:61) kelincahan (agility) adalah kemampuan tubuh 

untuk mengubah arah secara cepat tanpa adanya gangguan keseimbangan atau 

kehilangan keseimbangan. Dan menurut Ali Maksum (2007 : 56)  Kelincahan 

(agility) adalah kemampuan tubuh atau bagian tubuh untuk mengubah arah 

gerakan secara mendadak dalam kecepatan yang tinggi. 

 

Menurut Irianto (2006 : 91) “Kelincahan (agility) adalah kemampuan 

seseorang untuk berlari cepat dengan mengubah-ubah arahnya”. Menurut 

Muchamad Sajoto (1988: 59) “Kelincahan atau agility adalah kemampuan 

seseorang dalam mengubah arah, dalam posisi-posisi di arena tertentu”. 
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Kelincahan merupakan kualitas fisik yang sangat kompleks. Di dalamnya 

melibatkan interaksi dari beberapa unsur fisik yang lain seperti kecepatan 

reaksi, kekuatan, kelentukan, motor skill, keseimbangan dan koordinasi 

neuromuscular (Harsono, 1988: 15). Menurut Ratinus Darwis (1992: 117), 

kelincahan (agility) adalah kemampuan seseorang untuk merubah posisi dan 

arah secepat mungkin sesuai dengan situasi yang  dihadapi dan dikehendaki. 

 

Kelincahan berfungsi untuk meningkatkan prestasi maksimal dalam cabang 

olahraga. Menurut Abdul Kadir (1992: 103), kelincahan berfungsi untuk: (a) 

mengkoordinasikan gerakan-gerakan berganda/simultan, (b) mempermudah 

penguasaan teknik-teknik tinggi, (c) gerakan-gerakan efisien, efektif, 

ekonomis dan (d) mempermudah orientasi terhadap lawan dan lingkungan. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kelincahan adalah kemampuan untuk bergerak cepat dan tepat secara fleksibel 

dalam mengubah posisi tubuh tanpa kehilangan kesadarannya. 

 

F. Keseimbangan 

 

Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan sistem 

neuromuscular seseorang dalam kondisi statis atau mengontrol sistem 

tersebut dalam suatu posisi atau sikap yang efisien selagi seseorang bergerak. 

(Barrow dan McGee dalam Harsono, 1979:223). Menurut Oxendine dalam 

Ariesna, balance adalah “Ease in maintaining and controlling body position” 

atau mudahnya sesorang dalam mengontrol dan mempertahankan posisi 

tubuh.  
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Bucher dalam Ariesna (1964:2010) mengatakan bahwa balance adalah the 

ability of the individual to control organic equipment neuromusscularly. 

Jadi terdapat dua macam keseimbangan sesuai penjabaran di atas, yaitu: 

 

1. Keseimbangan Statis 

Keseimbangan Statis adalah keseimbangan yang ruang geraknya sangan 

kecil. 

2. Keseimbangan Dinamis 

Keseimbangan dinamis adalah kemampuan seseorang untuk bergerak dari 

titik satu atau ruang satu ke titik lainnya atau ruang lainnya dengan 

mempertahankan keseimbangan. 

 

Keseimbangan melibatkan berbagai gerakan di setiap segmen tubuh dengan 

didukung oleh sistem muskuloskeletal dan bidang tumpu. Kemampuan untuk 

menyeimbangkan masa tubuh dengan bidang tumpu akan membuat manusia 

mampu untuk beraktivitas secara efektif dan efisien, (Abdul Kadir, 1992). 

Keseimbangan merupakan interaksi yang kompleks dan integrasi/interaksi 

sistem sensorik (vestibular, visual, dan somatosensorik termasuk 

propioceptor) dan muskuloskeletal (otot, sendi dan jaringan lunak lain) yang 

dimodifikasi/di atur dalam otak (kontrol motorik, sensorik, basal ganglia, 

cerebellum, dan area asosiasi) sebagai respon terhadap perubahan kondisi 

ekternal dan internal. Serta dipengaruhi oleh faktor lain seperti, usia, 

motivasi, kognisi, lingkungan, kelelahan, pengaru obat dan pengalaman 

terdahulu. 
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Keseimbangan tubuh manusia seringkali digolong-golongkan menurut 

kemampuannya menahan gaya yang dimaksudkan untuk mangacukan 

keseimbangan. Perbedaan utama diantara pengelompokkan keseimbangan 

terlihat dalam kegiatan pusat gaya berat apabila suatu gaya dikenakan pada 

suatu benda. 

 

G. Power Tungkai 

 

Menurut Harsono (1988:200) Power adalah kekuatan otot untuk mengerahkan 

kekuatan maksimal dalam waktu yang sangan cepat. Power adalah hasil usaha 

dalam satuan unit waktu yang disebabkan ketika kontraksi otot memindahkan 

benda pada ruang atau jarak tertentu. Faktor sehari-hari diperlukan untuk 

memindahkan sebagian atau seluruh tubuh dari satu tempat ke tempat lain 

yang dilakukan pada saat dan secara tiba-tiba. 

 

Power tungkai diartikan sebagai kekuatan atau kemampuan otot untuk 

menerima beban dalam waktu bekerja dimanapun kemampuan tersebut 

dihasilkan oleh kontraksi otot yng terdapat pada tungkai, (Sajoto.M, 1988: 

58) 

 

Tungkai adalah seluruh kaki, dari pangkal paha sampai bawah, (WJS. 

Poerwadarminto, 1996: 107). Power tungkai adalah kemampuan otot untuk 

mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat di seluruh 

kaki, mulai dari pangkal paha ke bawah. Kecepatan dan keseimbangan erat 

dengan gerakan kaki yang merupakan pondasi bagi semua keahlian dasar 
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dalam senam dan juiga untuk membentuk gerakan kaki yang efektif sehingga 

mampu menjangkau hasil loncatan yng maksimal. 

 

H.   Penelitian yang Relevan 

 

1 Elias Carlies Pandapatan Nainggolan (2000) dengan penelitiannya yang 

berjudul penyusunan tes ketrampilan tendangan beladiri pencak silat 

menunjukkan bahwa tes ketrampilan tendangan dapat menggambarkan 

kualitas seseorang dalam pertandingan. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

tingkat validitas tes tendangan lurus kedepan (maegeri)= 0,640, 

realibilitas tes sebesar 0,813 dan validitas tes tendangan memutar 

(mawashingeri)= 0,739, reliabilitas tes sebesar 0,775. 

2 Hubungan Kelincahan dan Daya Ledak Otot Tungkai dengan Hasil 

Belajar Gerak Tendangan Menyamping Pencak Silat: Suatu Survei di 

SLTP Nurul Fikri Jakarta (Widiastuti, 2001). Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kelincahan memiliki hubungan sebesar 0,91 dan daya 

ledak otot tungkai sebesar 0,97. Dari hanya korelasi di atas bahwa 

kelincahan dan daya ledak otot tungkai memiliki hubungan yang sangat 

kuat atau signifikan. 

3 Pengaruh latihan Plyometrik  terhadap hasil tendangan berputar pencak 

silat: suatu eksperiment di SLTP N 7 Bekasi (2004) (Nuraini, 2004). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa thitung  sebesar 1,238 > ttabell 0,876 hal 

ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara metode latihan plyometrik 

terhadap tendangan berputar pada silat 
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I. Kerangka Pikir 

 

Untuk memenuhi kebutuhan seperti keamanan dan kesejahteraan, manusia 

menciptakan dan mengembangkan berbagai cara dan sarana. Diantara ciptaan 

manusia yang menyangkut kebutuhan keamanan, adalah cara dan sarana fisik 

untuk menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan 

dan gangguan fisik. 

 

Salah satu jawaban yang bisa menjawab teory di atas adalah Pencak Silat. 

Bentuk awalnya sangat sederhana dan merupakan tiruan dari gerak-gerik 

binatang yang disesuaikan dengan anatomi manusia. Kemudian terus 

dikembangkan, sejalan dengan perkembangan budaya manusia. Demikian 

pula senjata yang digunakan. 

 

Mengituki perkembangan jaman maka timbul dan tercipta banyak jurus yang 

dipelajari dalam pencak silat, pukulan, tendangan, dan lain-lain. Pada kajian 

ini bidang yang akan dikaji adalah gerak tendangan berputar. 

 

Berdasarkan kajian teoritik diatas bahwa untuk dapat melakukan gerak 

tendangan berputar dengan baik, seseorang dituntut untuk mempunyai 

keseimbangan, kelincan dan power tungkai yang baik serta keterampilan 

membalik atau berputar dengan tendangan dalam pencak silat. 

 

Oleh karena itu untuk mengetahui hubungan antara keseimbangan dan 

kelincahan dengan keterampilan gerak tendangan berputar  pada siswa peserta 

ekstrakurikulikuler Pencak Silat di SMA Muhammadiyah 3 Bandar Lampung 

diperlukan suatu tes keseimbangan, kelincahan dan power tungkai dalam 
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keterampilan gerak tersebut. Kerangka pikir penelitian ini digambarkan dalam 

bagan 1. 

Pencak silat

Kelincahan

Keseimbangan

Power Tungkai

Hasil Keterampilan

tendangan berputar

 

Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir 

 

J. Hipotesis 

 

Hipotesis menurut Sudjana (1996;219) adalah asumsi atau dugaan mengenai 

suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal yang sering dituntut melakukan 

pengecekan. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (2001) hipotesis adalah 

pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan 

kenyataannya.  

Hipotesis merupakan suatu pendapat yang sifatnya sementara. Yang perlu diuji 

kebenarannya, sekaligus sebagai jawaban sementara terhadap suatu hal atau 

problematika. 

Berdasarkan uraian diatas hipotesis penelitian ini adalah;                                                                                                                                                                                   
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Ho  : Tidak ada hubungan yang signifikan antara kelincahan terhadap  keterampilan 

gerak tendangan berputar dalam pencak silat. 

Ha1 : Ada hubungan yang signifikan antara kelincahan terhadap    keterampilan      

gerak tendangan berputar dalam pencak silat. 

Ho  : Tidak ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan terhadap    

keterampilan gerak tendangan berputar dalam pencak silat. 

Ha2 : Ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan terhadap keterampilan 

gerak tendangan berputar dalam pencak silat. 

Ho  : Tidak ada hubungan yang signifikan antara kelincahan dan keseimbangan 

terhadap keterampilan gerak tendangan berputar dalam pencak silat. 

Ha3 : Ada hubungan yang signifikan antara kelincahan dan keseimbangan   terhadap 

keterampilan gerak tendangan berputar dalam pencak silat. 


