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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pencak silat merupakan suatu seni beladiri tradisional yang berasal dari 

Nusantara yang merupakan warisan nenek moyang yang perlu dilestarikan atau 

disebarluaskan. Dalam sejarah perkembangan pencak silat, selain berfungsi 

sebagai cara pembelaan diri juga berfungsi sebagai seni, olahraga, dan pendidikan. 

Fungsi-fungsi ini berkembang seiring dengan beragamnya tujuan yang 

dipengaruhi oleh motivasi para pelaku dan tuntutan keadaan yang cenderung 

berubah-ubah. 

Menurut Notosoejitno (dalam Suhandani 2005, hlm. 1) Pencak silat 

mempunyai empat aspek sebagai satu kesatuan, salah satunya yaitu : 

“… d. Aspek Olahraga, yang berisi pengetahuan tentang sistem gerak berpola 

untuk mengamankan diri yang di modifikasi sebagai olahraga massal, rekreasi, 

dan prestasi”. Berdasarkan penjelasan tersebut pada perkembangannya pencak 

silat bukan hanya sebagai olahraga beladiri tetapi telah menjadi olahraga missal, 

rekreasi, dan prestasi. 

Pencak silat dalam perkembangannya saat ini sudah banyak peminatnya 

dari semua kalangan. Mulai dari anak-anak sudah dimasukan diperguruan-

perguruan pencak silat yang ada, orang tua yang tahu akan peluang olahraga 

pencak silat. Selain untuk mencari prestasi juga dapat untuk bekal menjaga diri 

dari kerasnya kehidupan. Sekolah-sekolah pun sudah mulai dimasuki perguruan-

perguruan pencak silat untuk merekrut anggota dansebagai upaya pelestarian 

kebudayaan yang dimiliki rumpun melayu termasuk juga di beberapa perguruan 

tinggi yang ada di Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia merupakan salah 

satu perguruan tinggi negeri yang telah dimasuki beberapa dari perguruan pencak 

silat, diantaranya Perisai Diri (PD), Pencak Silat Tenaga Dasar (PSTD), dan 

Tadjimalela dengan perkembangan yang cukup bagus. 

Mahasiswa sebagai barisan terdepan intelektual muda, sangat menentukan 

terhadap perkembangan suatu negara. Maju-mundurnya negara dalam berbagai 

http://id.wikipedia.org/wiki/Seni_bela_diri
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aspek sangat ditentukan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Dalam 

bidang budaya dan olahraga, peran mahasiswa sangat besar. Hal ini terbukti 

bahwa sebagian besar (80%) pesilat daerah atau nasional berstatus mahasiswa 

(Agung Nugroho, 2007, hlm 13). 

Di Indonesia pencak silat merupakan salah satu cabang olahraga yang 

wajib dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas). Hal 

ini merupakan kebanggaan para mahasiswa dalam puncak prestasi olahraga 

pencak silat di perguruan tinggi. Namun dibalik itu pesilat-pesilat yang telah 

meraih juara tersebut belum bisa meneruskan prestasinya di tingkat Asean, karena 

cabang pencak silat belum dipertandingkan di tingkat perguruan tinggi Asean. 

Olahraga saat ini mendapatkan perhatian yang cukup besar baik untuk 

meningkatkan kualitas manusia, kesegaran jasmani, maupun pencapaian prestasi. 

Salah satu tempat dimana peserta didik dapat melakukan aktivitas olahraga, 

tempat belajar, dan melakukan kegiatan olahraga di luar jam belajar formal 

melalui kegiatan ekstrakurikuler atau unit kegiatan mahasiswa (UKM) untuk 

tingkat perguruan tinggi. Ekstrakurikuler dan Unit Kegiatan Mahasiswa yang di 

fasilitasi adalah untuk mengembangkan bakat dan minat serta keterampilan 

peserta didik, sehingga akan timbul kemandirian percaya diri dan kreatifitas, yang 

merupakan potensi sumber daya manusia yang perlu dibina dan dikembangkan. 

Berawal dari sinilah muncul bibit olahragawan yang tidak akan habis apabila 

program olahraga di lembaga pendidikan secara keseluruhan dapat dilaksanakan 

sebaik-baiknya. Sudah selayaknya lembaga pendidikan sebagai salah satu wadah 

yang tepat untuk pengembangan olahraga. 

Disamping membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

peserta didik, melalui kegiatan ekstrakurikuler dan unit kegiatan ini dapat 

memperdalam dan memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan mata 

pelajaran, dapat juga membantu upaya pembinaan, pemantapan, dan pembentukan 

nilai-nilai kepribadian peserta didik disamping dapat membina serta 

meningkatkan bakat melalui pembinaan lewat lembaga pendidikan diharapkan 

dapat memunculkan atlet yang berprestasi, karena prestasi tidak dapat diciptakan 

atau dibuat dalam waktu singkat. Pembinaan prestasi harus dimulai sejak dini 
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supaya memunculkan atlet yang berprestasi, oleh karena itu dibina secara 

profesional. 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) pencak silat Perisai Diri merupakan 

salah satu kegiatan olahraga yang rutin mengisi kegiatan yang diadakan di kampus 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) maupun di luar kampus seperti latihan 

bersama dengan UKM Perisai Diri dari kampus lain, mengikuti kejuaraan cabang, 

mengikuti kejuaran nasional antar mahasiswa, hingga kejuaraan internasional 

antar pengurus daerah provinsi dan komisariat Perisai Diri yang ada di luar negeri, 

dan kejuaraan-kejuaraan lainnya sehingga wawasan dan pengetahuan mahasiswa 

bertambah serta sangat menyenangkan. 

 Dalam olahraga pencak silat akan ditemukan berbagai macam teknik dasar 

seperti menendang, memukul, membanting, menyapu, menggunting, dan 

mengunci. Teknik-teknik dasar tersebut harus dikuasai oleh para pesilat, sehingga 

dapat berperan dalam menguasai teknik-teknik selanjutnya. Untuk mencapai 

prestasi dalam olahraga pencak silat, diperlukan berbagai pertimbangan dan 

perhitungan serta analisis yang cermat, sebagai faktor-faktor penentu dan 

penunjang prestasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program. 

Salah satu penunjang dalam prestasi pencak silat tersebut diantaranya adalah 

metode latihan. 

 Mengenai latihan teknik, Harsono (1988, hlm. 100) menjelaskan sebagai 

berikut 

“Latihan teknik adalah latihan yang khusus dimaksudkan guna membentuk 
dan memperkembangkan kebiasaan motorik atau perkembangan 

neuromascular. Kesempurnaan teknik-teknik dasar dari setiap gerakan 
adalah penting oleh karena itu, gerakan-gerakan dasar setiap bentuk yang 
diperlukan dalam setiap cabang olahraga haruslah dilatih dan dikuasai 

secara sempurna”. 
 

Menyimak pendapat Harsono tersebut seorang pesilat dituntut untuk 

berlatih teknik-teknik dasar secara sempurna. Selain mencapai kesempurnaan, 

teknik-teknik dasar tersebut harus dilatih secara berulang-ulang, agar dapat 

tercapai gerak otomatisasi. 
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 Power sebagai salah satu komponen fisik merupakan faktor dominan 

dibutuhkan dalam setiap aktifitas olahraga yang menuntut gerakan-gerakan 

eksplosif, terutama pada saat melakukan berbagai teknik tendangan khususnya 

dalam olahraga beladiri. Dalam olahraga pencak silat, power merupakan 

kemampuan biomotorik yang sangat penting untuk ditingkatkan. Dengan latihan 

fisik, khusunya pembebanan secara alami maupun dimodifikasi diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan fisik pesilat, khususnya power, dengan power yang 

baik, akan meningkatkan kualitas teknik bermain dalam pencak silat. 

 Secara keseluruhan bahwa teknik-teknik dasar pencak silat banyak 

menggunakan kaki dan tangan, khususnya dalam pertandingan kategori tanding. 

Pada teknik serangan menggunakan tangan, pesilat hanya dapat melakukan satu 

teknik pukulan, yakni pukulan ke depan. Namun pada teknik serangan 

menggunakan kaki, pesilat dapat melakukan beberapa teknik tendangan, 

diantaranya teknik tendangan depan (gejlig) dan tendangan belakang. 

 Menurut Lubis dan Wardoyo (2014, hlm. 36-38): 

“Tendangan depan adalah serangan yang menggunakan sebelah kaki dan 

tungkai, lintasannya ke arah depan dengan posisi badan menghadap ke 
depan, dengan kenaannya pangkal jari-jari bagian dalam atau tumit, 
dengan sasaran ulu hati dan dagu. Sedangkan tendangan belakang adalah 

tendangan dengan sebelah kaki dan tungkai dengan lintasan lurus ke 
belakang tubuh (membelakangi lawan), dengan sasaran seluruh bagian 

tubuh lawan”. 
 
 Berdasarkan pengamatan peneliti banyak pesilat yang menggunakan kedua 

teknik tendangan tersebut pada pertandingan sebagai teknik andalan. Tendangan 

depan banyak digunakan karena proses pelaksanaannya yang mudah, hampir 

setiap orang bisa melakukannya. Sedangkan tendangan belakang sulit diantisipasi 

lawan dan mempunyai gerak tipuan dalam proses pelaksanaannya. Kedua teknik 

tendangan ini dianggap efektif untuk menghasilkan power tendangan yang lebih 

besar, akan tetapi dalam pelaksanaan banyak atlet yang menggunakan teknik 

tersebut belum dapat menyesuaikan dengan kemampuan fisik dan antropometrik 

sehingga power yang dihasilkan kurang maksimal. 

 Tungkai sebagai anggota gerak dalam tendangan depan dan tendangan 

belakang dituntut bergerak secara eksplosif, sehingga dapat menyulitkan lawan 
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dalam mengantisipasi serangan. Seorang pesilat dituntut memiliki power tungkai 

yang tinggi untuk menunjang teknik yang digunakan terutama teknik tendangan. 

Teknik tendangan dalam pencak silat dipengaruhi oleh kualitas otot tungkai dari 

pesilat. Untuk dapat menghasilkan tendangan yang maksimal diperlukan daya 

ledak (power) dari sekelompok otot tungkai tersebut. Oleh karena itu peran power 

tungkai dalam teknik tendangan ini merupakan salah satu indikator dalam 

menghasilkan tendangan yang lebih kuat dan cepat sehingga dimungkinkan untuk 

memperoleh poin. 

 Dalam pertandingan  beladiri pencak silat, teknik tendangan merupakan 

salah satu yang sering digunakan karena sangat efektif dalam meraih poin dan 

mampu untuk membuat lawan terjatuh, selain itu poin yang diperoleh dari 

tendangan adalah lebih tinggi dibandingkan dengan pukulan. Tendangan 

mempunyai nilai 2 (dua) sedangkan pukulan mempunyai nilai 1 (satu). Tendangan 

depan dan tendangan belakang sering digunakan oleh ilmu bela diri pada 

umumnya. 

Tendangan menggunakan tenaga dorong lurus ke depan menggunakan 

kekuatan tungkai dan pinggang. Tujuan dari pertandingan beladiri pencak silat 

adalah memenangkan pertandingan dengan cara melakukan serangan dan 

memperoleh nilai/angka dari setiap serangan lebih banyak dari lawan, penampilan 

seorang atlet pencak silat yang bermutu memegang peran penting. Hal ini Peneliti 

lihat pada saat anggota perguruan pencak silat Perisai Diri unit Universitas 

Pendidikan Indonesia (PD UPI) mengikuti kejuaraan nasional silat Perisai Diri 

antar perguruan tinggi pada bulan November 2013. Pada kenyataannya beberapa 

atlet sering tidak mendapatkan nilai dari tendangan yang dilakukan, hal ini 

disebabkan karena tendangan depan dan belakang yang dilakukan dapat ditangkap 

oleh lawan dan tidak tepat sasaran sehingga atlet yang menendang tersebut jatuh 

dan tidak mendapatkan poin.  

Atas dasar uraian diatas, penelitian ini akan mencoba untuk mengkaji 

hubungan power tungkai terhadap hasil tendangan depan dan tendangan belakang 

pada cabang olahraga pencak silat. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat 

digunakan sebagai referensi untuk para atlet silat, khususnya pada UKM Silat 
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Perisai Diri yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Karena dalam 

pertandingan pencak silat sangat dituntut untuk bisa menendang dengan 

kuat/bertenaga secara maksimal dan tepat sasaran agar lawan sulit mengantisipasi 

tendangan dan mendapatkan poin dalam pertandingan. 

 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah di uraikan, maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut 

1. Secara keseluruhan bahwa teknik-teknik dasar pencak silat banyak menggunakan 

kaki dan tangan, khususnya dalam pertandingan kategori tanding. 

2. Teknik tendangan merupakan salah satu yang sering digunakan karena sangat 

efektif. Oleh karena itu peran power tungkai dalam teknik tendangan ini 

merupakan salah satu indikator dalam menghasilkan tendangan yang lebih kuat 

dan cepat. 

3. Power sebagai salah satu komponen fisik merupakan faktor dominan dibutuhkan 

dalam setiap aktifitas olahraga. 

4. Power tungkai mempunyai hubungan dengan hasil tendangan depan dan 

tendangan belakang. 

 

C. Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

1. Adakah hubungan power tungkai terhadap hasil tendangan depan pada cabang 

olahraga pencak silat? 

2. Adakah hubungan power tungkai terhadap hasil tendangan belakang pada cabang 

olahraga pencak silat? 

 

D. Tujuan penelitian 

 Sesuai dengan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan umum dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara power tungkai terhadap 
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hasil tendangan pada cabang olahraga pencak silat. Sedangkan tujuan khusus 

penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui hubungan power tungkai terhadap hasil tendangan depan pada 

cabang olahraga pencak silat. 

2. Untuk mengetahui hubungan power tungkai terhadap hasil tendangan belakang 

pada cabang olahraga pencak silat. 

 

E. Manfaat penelitian 

 Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan penulis dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

pelatih dan pembina olahraga pencak silat tentang hubungan power tungkai 

dengan hasil tendangan depan dan tendangan belakang pada cabang olahraga 

pencak silat. 

2. Secara praktis : 

a. Hasil penelitian ini sebagai upaya meningkatkan kualitas atlet pencak silat, 

khususnya meningkatkan kualitas power tungkai untuk mengahsilkan 

tendangan yang efektif. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam upaya meningkatkan 

kualitas dan produktivitas terutama para pelatih, pembina olahraga dalam 

membina dan melatih atlet, khususnya sebagai upaya meningkatkan kualitas 

tendangan dalam olahraga pencak silat dengan cara menghubungkan terhadap 

power tungkai. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi prodi Ilmu 

Keolahragaan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) UPI 

dalam hal upaya mengembangkan olahraga pencak silat ke arah yang lebih 

maju. 

d. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti 

sendiri untuk terus mengembangkan olahraga pencak silat. 


