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HUBUNGAN ANTARA PANJANG TUNGKAI DAN KELINCAHAN
DENGAN KETERAMPILAN BERMAIN SEPAK TAKRAW
PESERTA EKSTRAKURIKULER DI SDN 1 PEKUNCEN
TAHUN AJARAN 2012/2013 KEC. JATILAWANG
KABUPATEN BANYUMAS
Oleh
Ardhi Danang Kurniantoro
11601247299
ABSTRAK
Belum di ketahui Hubungan antara panjang tungkai dan kelincahan dengan
keterampilan bermain sepaktakraw,kurangnya sarana dan prasarana, dan kesulitan
dalam melakukan gerakan sepak takraw merupakan beberapa permasalahan yang
ada di kegiatan Ekstrakurikuler. Hal inilah yang melatar belakangi penelliti untuk
melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui Hubungan antara panjang
tungkai dan kelincahan dengan keterampilan bermain sepaktakraw peserta
ekstrakurikiler di SDN I Pekuncen Tahun Ajaran 2012/2013 Kecamatan
Jatilawang Kabupaten Banyumas.
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Populasi penelitian ini
adalah seluruh peserta ekstrakurikuler sepaktakraw di Sekolah Dasar Negeri 1
Pekuncen Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas sebanyak 29 siswa. Data
diambil menggunakan pengukuran dan test, test dimaksud berupa test kelincahan
dan test ketrampilan sepak takraw yang buatan Sulaiman (2008). Analisis data
yang digunakan regresi ganda dan regresi sederhana.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada hubungan antara panjang
tungkai dan keterampilan bermain sepaktakraw, ada hubungan antara kelincahan
dan keterampilan bermain sepaktakraw, ada hubungan antara panjang tungkai dan
kelincahan
dengan keterampilan bermain sepaktakraw pada peserta
ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan Jatilawang,
Kabupaten Banyumas.
Kata Kunci: Panjang Tungkai, Kelincahan, Keterampilan bermain Sepaktakraw.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di lingkungan masyarakat kecamatan Jatilawang permainan sepak takraw
akhir – akhir ini semakin memasyarakat dan semakin di senangi oleh masyarakat.
Hal seperti ini juga terjadi di lingkungan pendidikan, persaingan sekolah dasar
dalam mengembangkan cabang olahraga semakin baik. Banyak sekolah –sekolah
yang mengembangkan sala satu cabang olahraga melalui Ekstrakurikuler baik
Sepak Bola, Bola Voly, Sepak Takraw dan yang lainnya. Khusus sepak takraw di
masyarakat dan lingkungan pendidikan Sekolah Dasar Negeri I Pekuncen sangat
senang dengan cabang olahraga sepak takraw . Untuk mengembangkan cabang
olahraga sepak takraw bagi peserta didik, maka perlu di adakan ekstrakurikuler
untuk menjaring atlit – atlit tingkat sekolah dasar yang nantinya akan
dipertandingkan dalam kegiatan tahunan yaitu POPDA, yang setiap tahunnya
semakin berkembang lebih baik, semangat atlit dan sekolah dalam mengikuti
cabang olahraga ini juga semakin meningkat. Untuk mengembangkan cabang
olahraga ini para pembimbing atau pemandu bakat perlu melakukan langkah awal
dalam memilih atlit, sehingga dalam melakukan kegiatan Ekstrakurikuler
mempunyai gambaran kecakapan seorang atlit dalam menguasai gerak dan
keterampilan bermain sepak Takraw.
Dalam permainan sepak takraw tungkai merupakan sala satu anggota badan
yang paling dominan/sering digunakan. Menurut Sulaiman ( 2008 : 75 ) Panjang
Tungkai berkaitan erat dengan keleluasaan untuk melakukan sepakan, juga
memberikan tenaga yang lebih besar untuk gerakan followthrow. Dari pendapat
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tersebut maka Hubungan antara panjang tungkai dengan permainan sepak takraw
diperlukan untuk keleluasaan dan gerak dasar dalam permainan sepak takraw.
Di samping itu permainan sepak takraw masih banyak unsur yang
mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan permainan sepak takraw ataupun
dalam kegiatan pembelajaran. Sarana dan prasarana sangatlah menunjang dalam
kegiatan ekstrakurikuler, dengan sarana yang mencukupi maka akan lebih
memudahkan dalam proses pelatiahan atau pembelajaran sepak takraw,begitu juga
apabila sarana dan prasarana kurang maka akan menghambat dalam kegiatan
pelatihan karena dalam melakukan gerakan setiap pemain harus antri menunggu
giliran dalam melakukan setiap gerakan. Pemain sepaktakraw memerlukan
berbagai komponen fisik terutama yaitu meliputi kekuatan, kecepatan, kelenturan,
daya ledak, antisipasi akslerasi, dan keseimbangan sehingga setiap pemain
dituntut untuk memiliki kondisi fisik yang prima sehinggah dapat menjalin sinergi
gerak dengan pemain lainnya dalm satu regu sepaktakraw.
Komponen kekuatan, kecepatan, kelenturan, daya ledak sangat dibutuhkan
oleh seorang smasher terutama dalam melakukan gerakan smash, pemain seperti
tekong di samping membutuhkan komponen – komponen seperti halnya smahser
juga membutuhkan keseimbangan tubuh terutama pada saat melakukan servis
mula dimana tahan tubuh tekong ada pada tumpuan satu kaki, apabila tekong tidak
memilliki keseimbangan tubuh yang baik maka akan terjatuh. Permainan
sepaktakraw di awali dengan melakukan sepak mula atau sepak awal sebagai
servis yang dilakukan oleh tekong. Sepak mula dilakukan tekong atas lambungan
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bola dari apit kiri atau kanan. Tekong harus berada di dalam lingkaran yang telah
disediakan.
Tekong pada saat melakukan sepak mula salah satu kakinya harus berada
di dalam lingkaran tempat dimana tekong melakukan sepak mula. Tekong harus
mengarahkan bola ke daerah lawan melalui atas net (jaring). Di pihak lain, lawan
harus berusaha menerima bola itu dan mengembalikannya ke daerah lawan.
Dalam hal ini mereka diberi kesempatan menyentuh bola sebanyak tiga kali pada
daerah permainannya sendiri tanpa jatuh baik dilakukan sendiri ataupun diumpan
atau dioper keteman sendiri yang akhirnya dikembaliikan ke daerah musuh
melewati atas net.
Permainan

sepaktakraw

yang dinamis biasanya akan diwarnai oleh

banyaknya smash yang terus menerus jika dalam kesempatan smash pertama
lawan masih bisa bertahan bahkan membalas dengan smash juga. Ketrampilan
gerak permaianan ini bertumpu pada ketrampilan

manipulatif. Dengan

menggunakan anggota badan yang paling dominan atau utama adalah tungkai
yang digunakan sebagai alat serang utama.. Ketrampilan gerak sangat dibutuhkan
untuk melakukan setiap gerakan yang ideal untuk permainan sepaktakraw.
Ketrampilan sangat jelas, dibutuhkan karena yang digunakan adalah salah satu
tungkai sedangkan satu tungkai lainnya berfungsi untuk menopang berat badan.
Lebih rumit lagi bila melakukan gerakan smash gulung dalam penyerangan karena
dalam smash ini terdapat gerakan akrobatik yang sangat indah seperti halnya yang
dilakukan oleh seorang pesenam yang gerakan salto ke atas, pemain memukul
bola dari atas ke bawah dengan menggunakan salah satu tungkainya yang
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dominan sekeras mungkin agar bola bergerak atau meluncur cepat kedaerah lawan
untuk menghasilkan skor. Berkaitan dengan serangan seperti itu jelas kiranya
sepaktakraw membutuhkan ketrampilan yang cukup,baik agar

tungkai dapat

diayunkan setinggi mungkin untuk dapat menjangkau bola yang tinggih. Dengan
panjang tungkai yang ideal tentu akan memudahkan atlit untuk dapat menjangkau
bola yang lebih luas sehingggah bisa meningkatkan ketrampilan didalam
lapangan untuk menghasilkan gerakan – geerakan yang sulit untuk dilakukan
bahkan seperti tidak mungkin untuk dilakukan oleh orang yang tidak melakukan
latihan khusus.
Sebagian besar gerakan sepaktakraw didominasi anggota tubuh bagian
bawah yaitu bagian pinggul,bagian paha,kaki dan pergelangan kaki, sedangkan
bagian atas lebih bersifat penujang, karena gerakan – gerkan pada sepaktakraw
banyak bertumpu pada bagian tungkai. Tungkai digunakan pada sebagian besar
pada permainan sepaktakraw, salah satunya pada gerakan menimang –nimang
bola, memaha, mengumpan bola, dan gerakan – gerakan lainnya. Panjang tungkai
mempunyai peranan penting untuk melakukan gerakan dengan keleluasaan
melakukan sepakan,juga memberikan tenaga yang lebih besar untuk gerakan
followthrow ( gerakan lanjutan ). Jangkauan yang dapat dilakukan oleh tungkai
untuk merai bola sangatlah penting dalam

menentukan baik dan tidaknya

permaianan sepaktakraw yang akan menentukan kemenangan

tim dalam

bertanding. Dengan panjang tungkai yang ideal diharapkan pemain sepaktakraw
dapat menyajikan permainan yang bagus dan enak untuk dilihat.
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Disamping tungkai yang baik permainan sepaktakraw membutuhkan
kelenturan tubuh karena ruang gerak yang disediakan cukup sempit. Dengan
lapangan yang sempit pemain sepaktakraw dituntut untuk memiliki ketrampilan
yang lebih dalam melakukan gerakan – gerakan untuk dapat mematikan lawan
ataupun mendapatkan point. Ketrampilan ini tentu tidak mudah untuk didapat,
tetapi bukan berarti tidak bisa didapatkan oleh seseorang yang ingin menjadi atlit
sepaktakraw. Dengan pelatihan yang tepat dan terarah maka ketrampilan bermain
sepaktakraw bisa didapatkan.
Di dalam pelaksanaan pelatihan di Sekolah tentu tidakla sama dengan
pelatihan yang dilakukan untuk atlit profesional yang di tunjang dengan sarana
dan prasarana yang lengkap dan memadahi. Di satuan tingkat pendidikan Sekolah
Dasar banyak hambatan – hambatan yang terjadi yang mmenjadi kendala dalam
mengembangkan atau menggalih bakat yang dimiliki oleh siswa, sala satunya
yaitu faktor sarana dan prasarana, dengan sarana yang terbatas pelatih didalam
melaksanakan pelatihan di tuntut untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di
sekolah.
Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen terletak di Kecamatan Jatilawang
kabupaten Banyumas, banyak memiliki siswa – siswa yang mempunyai bakat
dalam permainan sepaktakraw, kondisi seperti ini didukung dengan lingkungan
yang menyukai permainan sepaktakraw. Akan tetapi potensi yang ada ini tidak
akan tergalih dengan tidak adanya pelatiahan yang terprogram dan terarah.
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi
beberapa masalah sebagai berikut:
1.

Terbatasnya sarana dan prasarana sepak takraw

2.

Kesulitan dalam melakukan gerakan smash dan servis.

3.

Kurang efektifnya dalam kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw

4.

Belum diketahui hubungan antara panjang tungkai dan kelincahan dengan
keterampilan bermain sepak takraw.

C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini menjadi fokus, dan tidak melebar atau menyebabkan
multi persepsi maka penelitian ini dibatasi pada satu pokok bahasan saja yaitu
mengenai hubungan antara panjang tungkai dan kelincahan dengan keterampilan
bermain sepak takraw peserta ekstrakurikuler di SDN 1 Pekuncen tahun ajaran
2012/2013 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas maka dapat
diajukan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.

Adakah hubungan antara panjang tungkai dan keterampilan bermain Sepak
Takraw?.

2.

Adakah Hubungan antara kelincahan dan keterampilan bermain Sepak
Takraw?.

3.

Adakah

hubungan antara

panjang tungkai

keterampilan bermain sepak takraw ?.
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dan kelincahan dengan

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1.

Untuk mengetahui hubungan antara panjang tungkai dengan ketrampilan
bermain sepak takraw

2.

Untuk mengetahui hubungan antara kelincahan dengan ketrampilan bermain
sepaktakraw.

3.

Untuk mengetahui hubungan antara panjang tungkai dan kelincahan dengan
katerampilan bermain sepak takraw

F. Manfaat Penelitian
Dengan diketahuinya Hubungan antara panjang tungkai dan kelincahan
dengan ketrampilan bermain sepaktakraw di SDN 1 Pekuncen, Tahun Ajaran
2012 / 2013, maka dapat bermanfaat:
1.

Secara Teoritik
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam melaksanakan

pelatihan sepaktakraw di sekolah dasar dan Sebagai bacaan yang bermanfaat bagi
yang memerlukan sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang
pelatihan sepaktakraw di Sekolah Dasar khususnya di SD Negeri 1 pekuncen.
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2.

Secara Praktis
Guru dapat merencanakan dan mewujudkan model pelatian yang efektif dan

efisien serta menarik untuk peserta didik. Sebagai data awal dalam melaksanakan
pelatiahan sepaktakraw serta dapat mengetahui hubungan antara panjang tungkai
dan

kelincahan dengan ketrampilan bermain sepaktakraw serta menambah

wawasan lebih banyak.

8

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori
1.

Hakikat Sepak Takraw
Sepak Takraw merupakan sala satu

permainan olahraga yang unik.

Permainan Sepak Takraw merupakan kombinasi dari permainan Sepak Bola dan
Bola Voli. Mengenai pengertian permainan sepaktakraw , menurut Ucup Yusuf
(2001 : 10 ) Permainan Sepak Takraw adalah permainan yang dilakukan oleh dua
regu yang berhadapan di lapangan yang di pisahkan oleh dua jaring (net) yang
terbentang membelah lapangan menjadi dua bagian. Setiap regu yang berhadapan
terdiri atas tiga orang pemain, yang bertugas sebagai tekong yang berdiri paling
belakang, dua orang lainnya menjadi pemain depan yang berdiri di sebelah kiri
dan kanan yang disebut apit kiri dan apit kanan. Dalam permainan Sepak Takraw
gerakan - gerakan yang dilakukan jika dilihat banyak unsur cabang Olahraga
lainnya yang terdapat pada permainan sepak takraw, menurut depdikbud (2002: 3)
Dilihat dari karakteristiknya permainan sepak takraw adalah bentuk olahraga yang
merupakan perpaduan dari beberapa jenis olahraga yaitu senam, bela diri, dan
Sepak Bola. Sedangkan menurut Sulaiman (2008:1) Permainan Sepak Takraw
adalah permainan yang menggunakan bola yang terbuat dari rotan (takraw),
dimainkan diatas lapangan yang panjang dengan ukuran 13,40 m dan lebar 6,10
m. Di tengah – tengah di batasi oleh jaring /net seperti permainan bulutangkis,
pemainnya yang terdiri dari dua pihak yang berhadapan, masing – masing terdiri
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dari tiga orang. Dalam permainan ini yang di pergunakan terutama tungkai dan
semua anggota badan kecuali tangan.
Dari beberapa pendapat di atas maka permainan sepak takraw adalah
memainkan bola takraw dengan seluruh anggota badan kecuali tangan. Dengan
anggota badan yang dominan digunakan adalah anggota badan bagian bawah
yaitu tungkai.
2.

Hakikat Keterampilan Sepak Takraw
Menurut Amung Ma’mum dan Yudha M. Saputra ( 2000 : 57 ) ketrampilan

adalah derajat keberhasilan yang konsisten dalam mencapai sebuah tujuan dengan
efektif dan efisien. Menurut Amung Ma’mum dan Yudha M Saputra (200:6 )
berdasarkan keterlibatan tubuh dan pola gerak, ketrampilan dibagi menjadi dua
yaitu ; ketrampilan gerak kasar ( gross motor skill ) dan ketrampilan gerak halus (
fine motor skill ) istilah ketrampilan gerak kasar dan gerak halus secara umum
digunakan untuk mengkategorikan tipe – tipe gerak. Namun keduanya dapat juga
menggambarkan secara umum mengenai perkembangan gerak, ketramppilan
gerak kasar secara khusus dikontrol oleh otot –otot besar atau kelompok otot. Otot
tersebut ukuranya relatif besar, contohnya otot paha dan otot betis. Otot – otot
tersebut berintregasi utnuk menghasilkan gerakan seperti berjalan lari, dan loncat.
Keterampilan gerak halus secara khusus dikontrol oleh otot – otot kecil.
Ketrampilan ini melibatkan koordinasi yang memerlukan ketepatan derajat tinggi
untuk berhasilnya ketrampilan ini. Jadi dalam ketrampilan dalam bermain
sepaktakraw yaitu pada saat melakukan sepakan, ketrampilan gerak halus
mempunyai peranan yang sangat besar menentukan keberhasilan dalam
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melakukan gerakan sepakan karena sepakan memerlukan koordinasi dan
ketepatan yang sangat tinggi.
Koordinasi anggota tubuh untuk menciptakan gerak dengan daya dan alur
gerak yang selaras terutama ayunan kkaki menyepak dan ketepatan menyepak
bola pada saat melakukan sepakan ataupun smash agar bola dapat disepak dengan
hasil sepakan yang baik. Menurut Ucup Yusuf ( 2001: 19-20 ) penguasan
ketrampilan pada setiap cabang olahraga berlandaskan pada ketrampilan
penguasaan ketrampilan dasar. Ketrampilan dasar ini secara umum menjadi tiga
kelompok yaitu keterampilan nonlokomotor, keterampilan lokomotor, dan
ketrampilan manipulatif. Peragaan suatu teknik dasar cabang olahraga,seperti
dalam olahraga sepaktakraw misalnya didukung oleh kombinasi ketrampilan
dasar. karena itu untuk mampu memainkan sepaktakraw dengan sukses dalam
pengertian mampu memperagakan teknik – tekniknya dengan baik ketramppilan
dasar merupakan landasan yang harus dibina sejak awal. Dari keterampilan dasar
tersebut gerakan sepakan termasuk kedalam keterampilan nonlokomotor dan
keterampilan manipulative.
Keterampilan nonlokomotor adalah jenis keterampilan yang dilakukan
dengan menggerakan anggota badan yang melilbatkan sendi dan otot dalam
keadaan badan si pelaku tetap tidak bergerak, statis, kakai tetap menumpu pada
bidang tumpu. Gerakan yang termasuk gerakan nonlokomotor adalah berdiri
dengan sala satu kaki diangkat,ketrampilan dasar ini termasukketrampilan
keseimbangan, makin tinggi titik berat badan dari titik bidang tumpu, maka labil
keseimbangan seseorang makin kecil bidang tumpu juga makin labil posisi
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keseimbanngan, karena gerak teknik dasar sepaktakraw yang dominan berupa
menyepak bola yang dilakukan dengan sala satu kaki maka kaki tumpu harus
memiliki kekuatan otot yang memmadaiuntuk mempertahankan keseimbangan.
Keterampilan manipulatif adalah keterampilan anggota badan tangan atau
kaki , untuk mengontrol bola. Ketrampilan manipulatif yang dominan dalam
sepaktakraw adalah menyepak bola dengan kaki atau tungkai. Tungkai berguna
untuk mengontrol bola seperti pada bola voli yang menggunakan tangan. Panjang
tungkai mempunyai peranan penting dalam melakukan gerakan sepakan atau
smash.
Keterampilan dasar itu tentunya tidak berdiri sendiri – sendiri. Dalam satu
teknik dasar sepaktakraw misalnya pada saat melakukan gerakan sepakan,maka
dibutuhkan sebuah ketrampilan dan kelincahan untuk dapat mempertahankan bola
tidak jatuh dan dapat dilanjutkan kegerakan selanjutnya. Panjang tungkai dan
kelincahan anggota tubuh dibutuhkan untuk menampilakan gerak dengan daya
dan alur gerak yang selaras terutama ayunan tungkai pada saat melakukan gerakan
sepakan dan smash.
Dari yang sudah diuraikan diatas maka yanng dimaksud keterampilan oleh
peneliti adalah ketrampilan dasar dalam permainan sepaktakraw. Untuk dapat
bermain sepak takraw dengan baik harus mempunyai ketrampilan menguasai
teknik dasar permainan sepaktakraw. Menurut Sulaiman ( 2008 : 15 ) permainan
sepaktakraw adalah memainkan bola takraw dengan seluruh anggota badan
kecuali tangan sehingga ketrampilan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
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a.

Teknik Sepakan
Teknik sepakan merupakan teknik yang utama dan yang paling banyak

digunakan dalam permaianan sepaktakraw karena cabang olahraga ini paling
dominan manggunakan anggota badan kita yaittu kaki. Teknik sepakan dalam
permainan sepaktakraw meliputi :
1) Sepak Sila
Sepak sila adalah teknik dasar yang paling dominan dalam permianan
sepaktakraw, sehinggah sebagian orang bilang menyebut teknik sepak sila adalah
ibu dari permainan sepak takraw. Sepak sila adalah menyepak bola dengan kaki
bagian dalam yang manan pada saat menyepak posisi kaki pukul sepeerti orang
yang bersila. Sepak sila digunakan untuk menerima, menimang dan menguasai
bola, mengumpan, hantaran, dan utnuk menyelamatkan serangan lawan. Adapun
teknik melakukan sepak sila adalah sebagai berikut :
a) Sikap awal berdiri dengan kedua kaki terbuka selebar bahu
b) Kaki pukul ( sepak ) digerakan melipat ( sila ) setinggi lutut kaki tumpu
dengan sumbu pukulan pada pangkal paha, sedangkan kaki tumpu rileks
dengan sedikit ditekuk.
c) Jarak bola dengan badan dijaga tidak boleh lebih dari separuh lengan kita,
kareana kita memukul dengan kaki sila. Jadi jarak badan dengan bola dekat.
d) Bola dip[ukul dengan menggunakan kaki bagian dalam menghadap keatas,
pergelangan kaki dikeraskan jangan lemas untuk kekuatan pukulan dan agar
tidak terjadi putaran pada bola saat dipukul.
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e) Badan sedikit dibungkukan kedepan dan pandanga mata menghadap kearah
bola.
f)

Kedua tangan dibengkokkan padea siku dan dibuka disamping badan jadi ini
untuk mendapatkan keseimbangan.

g) Pada saat perkenaan bola ( impact ), pergelangan kaki ditegangkan dan kaki
tumpu diluruskan.
h) Bola disepak ke atas melewati kepala. Tinggi rendahnya bola tergantung pada
kekuatan pukulan kaki pukul dan tekukan kaki tumpu pada saat awalan
memukul.
2) Sepak Kura / Kuda
Sepak kura adalah teknik menyepak atau teknik sepakan dengan
menggunakan punggung kaki ( kura – kura kaki ). Sepakan ini disebut juga istilah
sepak kuda kareana kaki menyepak menyerupai kuda yang menjulurkan kakinya
kedepan atas. Sepakan ini digunakan untuk memainkan bola yang datangnya
rendah dan kencang atau menyelamatkan bola dari serangan lawan, untuk
bertahan, mengawal atau menguasai bola dalam usaha menyelamatkan bola.
Adapun teknik melkukan sepak kura adalah ebagai berikut :
a) Sikap awal berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu
b) Begitu bola datang lutut kaki sepak dibengkokkan sedikit ( fiksasi ) sambil
ujung jari mengrah ketanah, kaki sepak diangkat kearah bola yang datang
dibawah lutut.
c) Pandanagn tertuju kearah bola yang dating
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d) Bola dipukul pada bagian bawahnya dengan punggung kaki. Saat perkenaan
bola pergelangan kaki dikencangkan agar arah bola dapat diarahkan dengan
baik dan tidak terjadi banyak putaran ( spin ).
e) Badan dibungkukkan sedikit dan kaki tumpu ditekuk
f)

Jarak antara bola dengan badan dijaga antara setengah lengan atau satu
lengan.

g) Bola disepak keatas setinggi lutut.
3) Sepak Cungkil
Sepak cungkil merupakan sepakan yang menyerupai sepak kura / kuda,
hanya karena bola datangnya jauh dari badan maka perkenaan pukulan adalah
pada jari – jari kaki sehingga seperti orang menyungkil bola. Sepak cungkil
gerakannya sama dengan orang melakukan sliding dimana bola jatuh didepan kita
sehingga kita harus menjulurkan kaki jauh kedepan. Adapun teknik melakukan
sepak cungkil adalah sebagai berikut :
a) Sikap awal berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu
b) Kaki sepak diluruskan ( dijulurkan ) kearah bola yang datang sehingga ujung
kaki dengan lutut digerakan keatas setinggi lutut kaki tumpu menuju narah
datangnya bola.
c) Bola dipukul dengan bagian atas ujung kaki sepak pada bagian bawah bola,
sedangkan kaki tumpu ditekuk sedikit ( fiksasi ) pada lutut dan bagian badan
dicondongkan atau ditarik sedikit kebelakang.
d) Pandangan mata tertuju ke arahh datangnya bola.
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e) Kedua tangan dibuka lebar disamping dan dibengkokkan pada siku untuk
keseimbangan.
f)

Saat perkenaan bola pergelangan kaki dikeraskan, agar bola dapat naik keatas
dengan baik.

g) Bola disepak lurus keatas seetinggi bahu atau kepala untuk tindak lanjut
4) Sepak Badek / sepak simpuh
Sepak badek adalah sepakan dengan kaki bagian samping luar,sehingga
sikap badan seperti orang yang bersimpuh. Untuk bola – bola dari lawan yang
keras datangnya terkadang kita tidak dapat mengontrolnya dengan sepak sila
ataupun sepak kuda / kura,bola yang datangnya keras disamping kita dikontrol
dengan teknik sepak badek atau sepak simpuh ini.
Sepak simpuh atau sepak badek dalam permainan digunakan untuk
menyelamatkan bola dari serangan lawan, menyematkan bola dari smash dari
lawan dan untuk mengontrol bola atau menguasai bola dalam usaha
penyelamatan. Adapun teknik melakukan sepak badek / sepak simpuh adalah
sebagai berikut :
a)

Sikap siap, berdiri denggan kedua kaki dibuka selebar bahu.

b)

Kaki pukul digerkan keluar, denmgan sumbu putar pada paha dengan
menghadapkan samping luar kaki keatas ke arah bola

c)

Tinggi gerakan kaki tidak melebihi lutut.Jarak Bola dengan badan diataur
tetap pada jangkauan kaki ke samping.

d)

Perkenaan bola pada bagian bawahnya, dipukul pada bagian luar kaki.
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e)

Untuk keseimbangan, badan dicondongkan sedikit ke arah berlawanan dari
kaki yang digunakan untuk memukul bola.

f)

Tangan ditekuk sedikit pada siku dibuka disamping badan,untuk
keseimbangan.

g)

Pandangan tertuju pada ara datangnya bola.

h)

Pukulan bola ke atas melebihi kepala

utnuk tindak lanjut dalam

penyerangan atau diarahkan ke daerah lawan.
5) Sepak Mula ( servis )
Sepak mula sesuai dengan namanya adalah teknik dasar sepakan yang
dimaksudkan untuk memulai (membuka) suatu pertandingan atau permainan.
Sepak mula biasa dilakukan oleh pemain yang disebut tekong yaitu pemaiin yang
melakukan servis berada ditengah belakang, sepak mula dilakukan di daerah
lingkaran ( circle ), dengan kaki tumpu berada di dalam lingkaran tidak boleh
menginjak garis lingkaran.
Sepak mula pada awalnya memang merupakan teknik dasar pembuka
permainan atau pertandingan. Namun kini pada permainan tingkat tinggi, sepak
mula (servis) merupakan serangan yang penting yang memperoleh angka
kemenangan dalam suatu pertandingan. Adapun teknik melakukan sepak mula
sebagai berikut:
a) Teknik melakukan sepak mula bawah
(1)

Berdiri dengan salah satu kaki berada didalam lingkaran sebagai kaki
tumpu, kaki lainnya berada di samping belakang badan sebagai awalan.
Kaki tumpu diusahakan menghadap kearah pelambung.
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(2)

Salah satu lengan menunjukan permintaan bola yang akan dilambungkan
oleh apit sebagai pelambung.

(3)

Saat bola datang, kaki pukul diayun dari bawah keatas menyongsong bola,
perkenaan bola pada kaki bagian dalam dikencangkan.

(4)

Bola ditendang pada saat bola setinggi lutut.

(5)

Berusaha bola melewati net.

b) Teknik melakukan sepak mula atas
(1)

Awalan dilakukan seperti servis bawah.

(2)

Saat bola mencapai titik ketinggian yang di inginkan, kaki pukul diayunkan
ke arah bola di bantu dengan kaki tumpu jinjit. Pukuylan dilakukan eksposif
diataskepala, sehingga bola meluncur menukik ke arah daerah lawan.

(3)

Pada saat pukulan, perkenaan kaki dengan bola dalat dilakukan dengan kaki
bagian dalam, punggung kaki atau telapak kai (tapak).

b.

Memaha ( kontrol paha )
Memaha adalah memaiinkan bola dengan paha dalm usaha mengontrol

bola. Perkenaan bola pada tungkai atas bagian tengah paha, tidak pada bagian
ujung lutut atau pun pada pangkal paha. Adapun teknik melakukannya adalah
sebagai berikut:
1)

Sikap awal berdiri dengan kedua kaki terbuka selebar bahu.

2)

Bola yang datang disambut dengan kaki diangkat ke atas dengan cara lutut
ditekuk dan paha rata air titak melebihi tinggi pinggang.

3)

Kaki tumpu ditekuk sedikit dan berat badan berada pada kaki tumpu.

4)

Kedua tangan dibuka disamping badan untuk menjaga keseimbangan.
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5)

Menenpatkan paha dibawah bola. Perkenaan bola pada paha bagian tengah,
tidak pada pangkal paha agar bola dapat memantul.

c.

Teknik mendada ( kontrol dada )
Mendada adalah teknik dasar memainkan bola dengan dada. Perkenaan

bola adalah pada bidang yang lebar ( pectoralis mayor ) pada dada kiri ataupun
kanan tidak pada bagian tengah dada. Teknik melakukan menddada adalah
sebagai berikut:
1)

Berdiri dengan kedua kaki, salah satu kaki berada di belakang badan.

2)

Pandangna tertuju pada arah datangnya bola.

3)

Bola yang datang disambut dengan memasukian badan/ dada dibawah bola.

4)

Perkenaan bola pada dada bagian kanan atau kiri yang bidang ( pectorslis
mayor ) dengan car dikeraskan.

5)

Kedua lengan dibuka dan siku dibengkokan, serta badan berada pada kaki
belakang.

6)

Bola dikontrolkan dengan cara dinaikan keatas agar dapat dikuasai lebih
lanjut.

d.

Teknik kepala ( menyundul )
Main kepala atau menyundul bola adalah teknik dasar memainkan bola

dengan kepala. Menyundul dalam permainan digunakan untuk bertahan,
mengoper pada teman dan melakukan smash ke daerah pertahanan lawan. Adapun
caranya sebagai berikut:
1)

Sikap awal berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu.

2)

Pandangan mata tertuju pada arah datangnya bola.
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3)

Begitu bola datang tempatkan badan/ kepala dibawah bola dengan menekuk
kedua kaki pada lutut tidak terlali kedalam.

4)

Kedua tangan dibuka disamping badan dengan kedua siku dibengkokkan
untuk menjaga keseinbangan dan sekaligus untuk daya dorong bola keatas.

3.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Permainan Sepak Takraw
Menurut PSTI Banyumas ( 2007: 11) Ada beberapa faktor yang

mempengaruhi dalam permainan sepak takraw, antara lain
a.

Kekuatan
Kekuatan adalah kemampuan satu/ sekelompok otot untuk melakukan

aktivitas gerakan, teknik yang menghasilkan daya/ kekuatan yang kuat/ besar.
Untuk sepak takraw di butuhkan kekuatan otot untuk melakukan gerakan –
gerakan teknik khusus.
b. Daya Tahan Otot
Daya tahan otot adalah kemampuan otot /sekelomppok otot untuk
melakukan aktivitas gerakan tertentu secara berulang – ulang dalam waktu
tertentu tanpa merasa lelah. Daya tahan otot diperlukan dalam sepak takraw
misalnya dalam melakukan pukulan servis dan smash secara terus menerus tanpa
merasa lelah.
c.

Daya Tahan Kardiovaskular/ Paru –Paru
Daya tahhan kardiovaskular adalah kemampuan untuk melakukan suatu

aktivitas gerakan secara terus menerus untuk jangka waktu yang lama dan
mampu memulihkan tenaga dengan cepat. Di dalam permainan sepak takraw di
butuhkan dalam pertandingan yang ketat dan jadwal yang padat. Atlit dapat
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bertanding dan bermaian dalam jangka waktu yang lama tanpa merasa kelelahan
dan teknik tetap prima.
d.

Kelenturan
Kelenturan adalah kemampuan memggerkan sendi dan otot melalui

gerakan yang maksimal tanpa merasa sakit. Hal ini yang digunakan untuk
memberikan kelebihan kepada atlit untuk bergerak dengan efisien dan efektif
serta dapat menghindari cidera. Cabanng sepak takraw sangat dibutuhkan
kelenturan untuk dapat melakukan gerakan – gerakan sulit untuk dapat
menghasilkan gerakan teknik yang benar dan tepat.
e.

Kecepatan
Kecepatan adalah kemampuan individu /atlit untuk menggerakan seluruh

badan, sebagian badan dengan waktu dan gerakan yang cepat. Kecepatan
dibutuhkan dalam permainan sepak takraw untuk dapat menggapai bola yang
datang dengan tiba – tiba dan cepat.
f.

Kelincahan
Kelincahan adalah kemampuan badan menggerakan dan membalikan

arah badan dalam waktu yang cepat. Kelincahan dalam permainan sepak takraw
sangat di butuhkan utuk menyesuaikan badan dengan posisi bola sehingga bola
dapat di kuasai untuk menghasilkan permaianan yang baik.
g. Koordinasi
Koordinasi adalah kemampuan menyelaraskan gerak seluruh badan baik
dan benar serta sesuai dengan tujuan.Koordinasi diperlukan untuk gerakan
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smash.

Karena

dalam

gerakan

smash

memerlukan

koordinasi

antara

gerakan

dengan

pengelihatan gerakan tangan dan kaki/tungkai.
h.

Daya Ledak/ Eksplosif Power
Daya

ledak

adalah

kemampuan

melakukan

mengeluarkan kekuatan dan kecepatan dalam waktu yang cepat. Kekuatan di
perlukan pemain sepak takraw untuk melakukan servis dan smash.
i.

Keseimbangan
Keseimbangan adalah kemampuan atlit untuk menjaga keseimbangan

badan ketika melakukan gerakan sehinggah menghasilkan gerakan yang
sempurna.Dalam permainan sepak takraw keseimbangan dibutuhkan untuk
menjaga posisi tubuh pemain agar tetap dalam posisinya.
j. Reaksi
Reaksi adalah kemampuan atlit untuk bergerak / merespon secara
spontan dalam waktu yang cepat. Reaksi di gunakan atlit dalam menyelamatkan
bola datang yang liar dan tidak terduga.
Sedangkan menurut Marhot Harahap ( 2002: 5 ) Ada tiga faktor yang
mempengaruhi dalam permaianan sepak takraw yaitu; 1) kualitas biometrik, 2)
kapasitas motorik, 3) kapasitas pesikologis.
a.

Kualitas Biometrik meliputi:

1) Tubuh Ektromorp
Yaitu tipe tubuh yang cenderung sesuai untuk olahraga sepak takraw
yang memiliki ciri – cirri;Perut kecil, kepala lonjong, bahu sempit,dada tidak
berlemak, pinggul kecil, tungkai panjang.
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2) Panjang Tungkai
Panjang tungkai berkaitan erat dengan keleluasan untuk melakukan
sepakan, juga memberihkan tenaga yang lebi besar untuk gerakan Followthrow (
gerakan lanjutan )
b.

Kapasitas Motorik meliputi
1) Kekuatan.
2) Kecepatan.
3) Kelenturan.
4) Daya ledak / power.
5) Antisipasi dan akselerasi
6) Keseimbangan.

c.

Kapasitas Psikologis
1) Kosentrasi
2) Kerjasama
3) Percaya Diri
4) Keseimbangan Emosi
5) Kepampuan Antisipasi
6) Kemampuan akselerasi gerak

4.

Hakikat Panjang Tungkai
Panjang tungkai sebagai salah satu anggota gerak bawah memiliki peran

penting dalam unjuk kerja olahraga. Sebagai anggota gerak bawah, panjang
tungkai berfungsi sebagai penopang gerak anggota tubuh bagian atas, serta
penentu gerakan baik dalam berjalan, berlari, melompat maupun menendang dan
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menyepak atau sepakan. Menurut Hidayat ( 1999 : 255 ) Panjang Tungkai tulang
– tulang dan otot – otot pembentuk tungkai baik tungkai bawah dan tungkai atas.
Panjang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2012) adalah:1) tidak pendek,
lanjut; 2) selama, seluruh. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2012)
tungkai adalah kaki yaitu seluruh kaki dari pangkal paha ke bawah. Dari pendapat
di atas dapat di simpulkan bahwa panjang tungkai adalah anggota gerak bawah
yaitu mulai dari pangkal paha sampai ujung kaki. Menurut Ucup Yusuf dkk (
2001 : 29 ) Permainan sepak takraw memiliki ciri khusus yaitu tungkai adalah
peran utama dalam memainkan bola, selama permainan berlangsung bola tidak
boleh menyentuh benda lain kecuali tubuh pemain yaitu tungkai, paha, dada,
kepala, dan bahu. Dari pendapat yang telah dikemukan diatas dapat dilihat
kedalam permainan sepaktakraw yang pada permainan ini banyak gerakan yang
dilakukan oleh para pemain pada saat melakukan sepak sila ataupun smash.
Seperti yang telah dilakukan oleh seorang apit kanan ataupun apit kiri pada saat
menimang bola dan mengumpan pada temannya kemudian di smash maka
anggota gerak tubuh yang paling dominan terlibat adalah tungkai baik kanan
maupun kiri. Menurut Marhot Harahap (2002 : 4 ) Cabang olahraga sepak takraw
sebagian besar didominasi oleh bagian badan bawah yaitu bagian pinggul, bagian
paha,bagian kaki serta bagian pergelangan kaki,sedangkan bagian badan atas lebih
bersifat suporting karena gerakan gerakan yang dilakukan pada sepaktakraw
banyak bertumpu pada bagian tungkai.Sepaktakraw adalah cabang olahraga yang
dikenal banyak mengandung unsur akrobatik terutama pada saat seorang atlit
melakukan gerakan smash dengan gerakan salto dimana jangkauan tungkai sangat
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menentukan dalam keberhasilan melakukan smash, seorang atlit yang mempunyai
tungkai pendek tidakla mungkin dapat melakukan smash dengan baik karena net
dalam permainan sepaktakraw juga mempunyai ukuran yang tinggi sehingga
jangkauan tungkai yang tinggi akan melampui tinggi net. Menurut Sulaiman (
2008 : 31 ) Smash dalam permainan sepaktakraw dapat dilakukan dengan
kaki,oleh bagian punggung ( kura ) kaki bagian luar,kaki bagian dalam dan tapak
kaki. Menurut Ucup Yusuf dkk (2001 : 29 ) tungkai harus mampu menggapai bola
yang berada jauh di depan,tungkai juuga harus mampu menggapai bola yang
berada melayang di atas kepalanya. Pada saat melakukan smash seorang apit
kanan ataupun apit kiri dituntut untuk dapat mengunakan bagian tungkainya
dengan baik,sehinggah dengan bola yang sedang ataupun tinggi perkenaan bola
dapat ditentukan dengan punggung kaki ataupun dengan kaki bagian dalam.
Jika seorang smasher tidak dapat menjangkau bola dengan tinggi akan
mendatar dan kurang menukik seperti pada saat melakukan smash gulung atau
bahkan hanya menyangkut di net saja. Menurut Sulaiman ( 2008 : 31-32 ) Smash
gulung merupakan smash yang paling menarik dan akrobatik dalam permainan
sepaktakraw. Smash ini dalakukan dengan gerakan salto di udara,sehingga
penonton dibuat kagum dengan gerakan – gerakan yang dilakukan oleh pemain
yang berjungkir balik di udara.Smash gulung merupakan teknik smash yang
menpunyai tingkat kesulitan paling tinggi.Disamping itu pemain atau atlit dituntut
mempunyai jangkauan tungkai yang luas untuk dapat merahi bola dengan tingkat
kecepatan dan kesulitan yang tinggi. Menurut Marhot Harahap ( 2002 : 6 )
Panjang tungkai berkaitan erat dengan keleluasaan untuk melakukan sepakan juga
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memberihkan tenaga yang lebih besar untuk gerakan followthrow (gerakan
lanjutan ) seperti halnya apit kanan ataupun apit kiri seorang tekong harus
mempunyai ketrampilan dalam memainkan kakinya terutama pada saat
melakukan sepak mula . Pada saat melakukan sepak mula seorang tekong harus
melaukannya dengan benar yaitu pada saat kaki atau tungkai satu melakukan
pukulan pada bola maka tungkai yang satu harus bertumpu dengan kuat didalam
lingkaran atau circle,karena sepaktakraw berhasil tidaknya sebuah tim diawali
dengan sepak mula yang digunakan untuk memulai permianan. Sepak mula pada
awalnya merupakan teknik dasar untuk membuka permianan sepaktakraw dalam
permainan atau pertandingan,namun kini dalam perminan tingkat tinggi sepak
mula atau servis merupakan serangan yang penting dalam memperoleh angka atau
point untuk mencapai kemenangan dalam suatu pertandingan. Disamping sepak
mula seoranng tekong juga harus mempunyai ketrampilan dalam menerima bola
pada saat sepak mula dari lawan. Berhasil tiadaknya seorang tekong dalam
menerima dan menimang bola yang kemudian untuk dapat dikontrol akan
menentukan langka tim selanjutnya dalam menyusun penyerangan.
Seorang olahragawan yang mempunyai proporsi badan tinggi biasanya di
ikuti dengan ukuran tungkai yang panjang mekipun hal itu tidak demikian, ukuran
tungkai yang panjang tidak selalu memberikan keuntungan dalam jangkaun
langkanya,hal ini dikarenakan kelincahan masih dibutuhkan. Komponen lainnya
yang diperlukan untuk membantu dalam mencapai jangkauna langkah yang
panjang

diantaranya adalah kemampuan biomotor, teknik, koordinasi serta

proporsi fisik yang bagus didalamnya.sehingga panjang tungkai di ikuti dengan
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jangkauan langka yang panjang sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan
suatau gerakan akan semakin ceapt, seperti yang kita ketahui dalam permainan
sepaktakraw merupakan permainan yang menuntut gerakan – gerakan yang
trampil dan cepat untuk menghasilakan sebuah perminan yang indah dan
menawan ,dengan demikian kemenangan sebuah tim akan semakin mudah untuk
didapatkan. Serta jangkauan gerak yang panjang akan mempermudah dalam
menggapai bola takraw saat bermain sepaktakraw,dengan kata lain tungkai yang
panjang akan mempermudah dalam menggapai bola saat bermain sepaktakraw.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa panjang tungkai adalah
seluruh anggota gerak bawah yang dimulai dari pangkal paha sampai telapak kaki
sehingga ada hubungan antara panjang tungkai dengan sepaktakraw, karena dalam
melakukan gerakan sepaktakraw tungkai adalah bagian tubuh yang paling
dominan digunakan. Panjang dan tidaknya tungaki seorang atlit akan
mempengaruhi jangkauan atlit dalam menggapai atau merai bola dan ini sangat
diperlukan untuk meningkatkan ketrampilan dalam melakukan sebuah gerakan
sepakan atau smash dan juga dalam menimang – nimang bola. Semakin bagus
tungkai seorang atlit maka akan semakin bagus seoranng atlit dalam menimang –
nimang bola maupun dalam melakukan sepakan ataupun dalam melakukan smash
yang akan mempengaruhi perolehan point dalam sebuah tim.
5.

Hakikat Kelincahan
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003 : 674 ) kelincahan berasal

dari kata dasar lincah yang artinya selalu bertukar – tukar atau beralih tempat.
Kelincahan merupakan salah satu komponen kesegaran jasmani yang sangat
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diperlukan pada semua aktivitas yang membutuhkan kecepatan perubahan posisi
tubuh dan bagian-bagiannya. Disamping itu kelincahan merupakan prasyarat
untuk mempelajari dan memperbaiki keterampilan gerak dan teknik olahraga,
terutama gerakan-gerakan yang membutuhkan koordinasi gerak. Menurut
Harsono (2001 : 21 ) Kelincahan ( Agilitas ) ialah kemampuan untuk mengubah
arah dan posisi dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak tanpa
kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. 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. Sala satu faktor pendukung kondisi
yang baik adalah kelincahan. Kelincahan sangat diperlukan untuk trampil dalam
setiap gerakan yang dilakukan dalam permainan sepaktakraw. Menurut Zulfikar
yang dikutip dari jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/4208115124_1829-8443.pdf,
kondisi fisik merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang atlit
terutama atlet sepaktakraw karena didalam kondisi fisik terdapat faktor – faktor
kekuatan,daya tahan,keseimbangan,kelincahan ,kelenturan,koordinasi,kecepatan
reaksidan lain sebagainya. Menurut Aziz,Teo.et.al.(2003) yang dikutip dari
http://www.scribd.com, Komponen fisik yang diperlukan dalam permaianan
sepaktakraw sala satunya adalah kellincahan dan koordinasi dalam sebuah passing
terhadap bola khususnya permaianan sepaktakraw. Didalam kamus besar bahasa
indonesia kelincaan berasal dari kata dasar lincah yang sala satu komponen
kesegaran jasmani yang sangat diperlukan pada setiap aktifitas yang memerlukan
kecepatan perubahhan posisi tubuh dan bagian –bagiannya.disamping itu
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kelincahan merupakan prasyarat untuk mempelajari dan memperbaiki ketrampilan
gerak dan teknik olahraga,terutama gerakan – gerakan yang membutuhkan
koordinasi gerak.
Menurut Marhot Harahap ( 2002 : 6 ) Olahraga sepaktakraw membutuhkan
gerakan – gerakan capat dan tiba – tiba terutama pada saat seorang pemain
melakukan gerakan servis dan smash. Dalam melakukan gerakan yang cepat dan
tiba – tiba di tempat yang sempit maka seorang atlet sepaktakraw dituntut untuk
dapat lincah dalam setiap gerakannya yang tiba – tiba berubah arah,hal ini dapat
kita lihat dalam dalam gerakan seorang smasher ( apit kanan/apit kiri ) sedang
melakukan smash sambil melompat dan bersalto, atau seorang tekong yang
melakukan servis keras menggunakan punggung kaki sambil membelakangi net,
atau seoranng pengumpan yang sedang melakukan gerakan – gerakan menimang
– nimang bola kemudian dilambungkan atau di umpan ketemannya untuk di
smash atau juga pada saat seorang smasher ( apit kanan/apit kiri ) sedang
menimang – nimang bola yang kemudian dilambungkan dan di smash sendiri.
Permaianan sepaktakraw yang dinamis diwarnai oleh smash yang bertubi – tubi
karena pertahanan lawan cukup tangguh. Pertahanan yang tangguh dimungkinkan
kalau sistem pertahanan cukup ketat. Sebaliknya penyerangan yang taktis dan
strategis dapat membangun serangan yang bertubi –tubi membuahkan tempo
permainan yang cukup tinggi. Hal ini hanya akan dapat dilakukan kalau para
pemain disamping memillki kualitas teknik yang tinggi juga harus didukung
dengan kondisi fisik yang prima untuk menghasilkan kelincahan dalam setiap
gerakannya ( Ucup Yusuf, 2001 : 13 ). Hal seperti ini sangat memungkinkan
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gerakan bola yang tidak menentu putarannya yang dikontrol untuk kemudian di
smash dengan cepat sangat memerlukan tingkat kelincahan yang tinggi . Menurut
Sulaiman (2008 : 15 ) sepaktakraw dikenal sala satu cabang olahraga yang banyak
mengandung unsur akrobatik. Dalam setiap gerakan yang memerlukan keberanian
yang tinggi serta teknik yang baik sangat ditentukan oelh kelincahan seseorang
untuk melakukan serangkaina gerak tanpa terputus,seperti pada saat melakukan
gerakan smash gulung yaitu gerakan smash yang dilakukan dengan salto di udara,
sehingga jika seorang pemain atau atlet tidak mempunyai kelincahan tentu tidak
akan mungkin untuk dapat melakukan gerakan ini. Menurut tim penatar pelatih
PSTI Banyumas teknik smash gulung adalah gerakan yang dilakukan dengan arah
terukur dengan jangkauan bola dan datangnya arah bola yang dilanjutkan pada
saat tolakan bertumpu pada kaki yang digunakan untuk menendang dengan kaki
ayunan mendekatakan berada di bawah bola untuk mendapatkan jarak tendang
yang terjangkau, di imbanngi dengan gerakan kedua lengan, setelah menendang
bola kaki, kepala dan badan memutar kebelakang bawah mendarat dengan kaki
yang dipakai untuk tumpuan. Smash gulung juga mempunyai resiko yang tinggih
karena pemain bisa saja terjatuh dan cidera jika tidak mempunyai keterampilan
yang baik. Seorang pemain tidak akan bisa mempunyai keterampilan bermain
sepaktakraw

tanpa di ikuti dengan kelincahan dalam setiap gerakan yang

dilakukan, apabila seorang pemain atau atlet tidak mempunyai kelincahan dalam
upaya menguasai keterampilan sepaktakraw kemungkinan akan sering terjadi
kesalahan dalam menguasai teknik yang dipelajari. Seorang smasher ( apit
kanan/apit kiri ) pada saat melaukan smash gulung timing padad sat datangnya
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bola dengan lompatan harus tepat pada titik tertinggi jangkauan kaki, atlet sepak
takraw akan mengalami kesulitan untuk melakukan gerakan tersebut jika tidak
mempunyai kelincahan yang tinggi yaitu gerakan yang telat dalam menyongsong
datangnya bola takraw dan tendangan kaki tidak tepat mengenai bola takraw, hal
yang lebih para dalam melakukan smash gulung jika tidak menguasai kelincahan
yaitu seorang atlet akan terjatu yang akan mengakibatkan cidera. Menurut Marhot
Harahap ( 2002 : 4 ) kelincahan sangat diperlukan oleh pemain sepak takraw
karena pemain sepaktakraw membutuhkan gerakan cepat dan tiba – tiba dalam
waktu yang cukup lama dengan ruang dan tempat yang terbatas.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara
kelincahan dengan keterampilan bermain sepaktakraw . Karena dalam setiap
gerakan kelincahan sangat diperlukan untuk terampil dalam melakukan setiap
gerakan sepakan atau smash dan juga dalam menimang – nimang bola. Semakin
bagus kelincahan seorang atlet maka akan semakin bagus juga gerakan yang
dilakukan dalam permainan sepaktakraw.
B.

Penelitian Yang Relevan
Untuk melengkapi dan membantu dalam mempersiapkan penelitian ini,

peneliti mencari bahan –bahan yang ada dan relevan dengan penelitian yang
akan diteliti. Hasil yang relevan dengan penelitian ini diperlukan guna
mendukung kajian teoritik yang dikemukakan, sehingga dapat digunakan
sebagai landasan pada perumusan kerangka berfikir. Adapun penelitian yang
relevan dengan penelitian ini adalah :
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1.

Hasil penelitian masyhadi ( 2012 ) yang berjudul “ Hubungan antara
keseimbangan, Kelentukan dan kelincahan dengan keterampilan sepak sila
mahasiswa PJKR UNY

yang mengikuti olahraga pilihan sepaktakraw

semester genap tahun ajaran 2011/2012”. Hasil penelitian ini dengan sampel
33 orang mahasiswa menujukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara
keseimbanngan,kelentukan dan kelincahan dengan keterampilan sepak sila.
Hal ini ditunjukan dengan besarnya koofisian korelasi sebesar 0,790 Fhitung
sebesar 16,059 dan Ftabel sebesar 2,93serta sumbanngan yang diberikan
dari keseluruhan ketiga variabel bebas ( keseimbangan,kelentukandan
kelincahan ) dengan keterampilan sepak sila sebesar 64,2 %.
2.

Hasil penelitian Tri Widiyanto ( 2012 ) yang berjudul “ hubungan antara
kelincahan dan kelentukan terhadap kettrampilan sepak sila siswa SD Negri
2 Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga yang mengikuti
Ekstrakurikuler Sepaktakraw”. Hasil penelitian ini dengan sampel 20 oranng
menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kelincahan dan
kelentukan dengan keterampilan sepaksila. Hal ini ditunjukkan dengan
besarnya r hitung sebesar 0, 891 dan r tabel sebesar 0, 444. Serta sumbangan
relatif yang diberikan variabel kelincahan sebesar 41, 37 %, sumbangan
relatif yang diberikan variabel kelentukan sebesar 75, 66% dan sumbangan
efektif yang diberikan variabel kelincahan sebesar 32, 81%, sumbangan
efektif yang diberikan kelentukan sebesar 59, 99%.
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C.
1.

Kerangka Berfikir
Hubungan panjang tungkai dengan keterampilan bermain sepaktakraw.
Menurut Hidayat (1999: 255) Panjang tungkai melibatkan tulang tulang dan

otot – otot pembentuk tungkai, baik tungkai bawah dan tungkai atas. Menurut
Sulaiman (2008 : 15 ) Teknik teknik dasar dalam bermain sepaktakraw adalah ;
sepak sila, sepak kuda , sepak cungkil, sepak tapak sepak badek. Servis ( sepak
mula ), blok, Heading ( kepala ), memaha, mendada, membahu. Menurut Ucup
Yusuf dkk ( 2001 : 29 ) Permainan sepak takraw memiliki ciri khusus yaitu
tungkai adalah peran utama dalam memainkan bola, selama permainan
berlangsung bola tidak boleh menyentuh benda lain kecuali tubuh pemain yaitu
tungkai, paha, dada, kepala, dan bahu. Dari pendapat yang telah dikemukan diatas
dapat dilihat kedalam permainan sepaktakraw yang pada permainan ini banyak
gerakan yang dilakukan oleh para pemain pada saat melakukan sepak sila ataupun
smash. Seperti yang telah dilakukan oleh seorang apit kanan ataupun apit kiri pada
saat menimang bola dan mengumpan pada temannya kemudian di smash maka
anggota gerak tubuh yang paling dominan terlibat adalah tungkai baik kanan
maupun kiri. Menurut Marhot Harahap (2002 : 4 ) Cabang olahraga sepak takraw
sebagian besar didominasi oleh bagian badan bawah yaitu bagian pinggul, bagian
paha,bagian kaki serta bagian pergelangan kaki,sedangkan bagian badan atas lebih
bersifat suporting karena gerakan gerakan yang dilakukan pada sepaktakraw
banyak bertumpu pada bagian tungkai.Sepaktakraw adalah cabang olahraga yang
dikenal banyak mengandung unsur akrobatik terutama pada saat seorang atlit
melakukan gerakan smash dengan gerakan salto dimana jangkauan tungkai sangat
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menentukan dalam keberhasilan melakukan smash, seorang atlit yang mempunyai
tungkai pendek tidakla mungkin dapat melakukan smash dengan baik karena net
dalam permainan sepaktakraw juga mempunyai ukuran yang tinggi sehingga
jangkauan tungkai yang tinggi akan melampui tinggi net. Menurut Sulaiman (
2008 : 31 ) Smash dalam permainan sepaktakraw dapat dilakukan dengan
kaki,oleh bagian punggung ( kura ) kaki bagian luar,kaki bagian dalam dan tapak
kaki. Menurut Ucup Yusuf dkk (2001 : 29 ) tungkai harus mampu menggapai bola
yang berada jauh di depan,tungkai juuga harus mampu menggapaibola yang
berada melayang di atas kepalanya. Pada saat melakukan smash seorang apit
kanan ataupun apit kiri dituntut untuk dapat mengunakan bagian tungkainya
dengan baik,sehinggah dengan bola yang sedang ataupun tinggi perkenaan bola
dapat ditentukan dengan punggung kaki ataupun dengan kaki bagian dalam.
Menurut Marhot Harahap ( 2002 : 6 ) Panjang tungkai berkaitan erat dengan
keleluasaan untuk melakukan sepakan juga memberihkan tenaga yang lebih besar
untuk gerakan followthrow (gerakan lanjutan )seperti halnya apit kanan ataupun
apit kiri seorang tekong harus mempunyai ketrampilan dalam memainkan kakinya
terutama pada saat melakukan sepak mula . Pada saat melakukan sepak mula
seorang tekong harus melaukannya dengan benar yaitu pada saat kaki atau tungkai
satu melakukan pukulan pada bola maka tungkai yang satu harus bertumpu
dengan kuat didalam lingkaran atau circle,karena sepaktakraw berhasil tidaknya
sebuah tim diawali dengan sepak mula yang digunakan untuk memulai permianan.
Sepak mula pada awalnya merupakan teknik dasar untuk membuka permianan
sepaktakraw dalam permainan atau pertandingan,namun kini dalam perminan
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tingkat tinggi sepak mula atau servis merupakan serangan yang penting dalam
memperoleh angka atau point untuk mencapai kemenangan dalam suatu
pertandingan. Disamping sepak mula seoranng tekong juga harus mempunyai
keterampilan dalam menerima bola pada saat sepak mula dari lawan. Berhasil
tiadaknya seorang tekong dalam menerima dan menimang bola yang kemudian
untuk dapat dikontrol akan menentukan langka tim selanjutnya dalam menyusun
penyerangan.
Seorang olahragawan yang mempunyai proporsi badan tinggi biasanya di
ikuti dengan ukuran tungkai yang panjang mekipun hal itu tidak demikian, ukuran
tungkai yang panjang tidak selalu memberikan keuntungan dalam jangkaun
langkanya,hal ini dikarenakan kelincahan masih dibutuhkan. Komponen lainnya
yang diperlukan untuk membantu dalam mencapai jangkauna langkah yang
panjang

diantaranya adalah kemampuan biomotor, teknik, koordinasi serta

proporsi fisik yang bagus didalamnya.sehingga panjang tungkai di ikuti dengan
jangkauan langka yang panjang sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan
suatau gerakan akan semakin ceapt, seperti yang kita ketahui dalam permainan
sepaktakraw merupakan permainan yang menuntut gerakan – gerakan yang
terampil dan cepat untuk menghasilakan sebuah perminan yang indah dan
menawan ,dengan demikian kemenangan sebuah tim akan semakin mudah untuk
didapatkan. Serta jangkauan gerak yang panjang akan mempermudah dalam
menggapai bola takraw saat bermain sepaktakraw,dengan kata lain tungkai yang
panjang akan mempermudah dalam menggapai bola saat bermain sepaktakraw.
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2.

Hubungan antara kelincahan dengan ketrampilan bermain sepaktakraw
Menurut Harsono ( 2001 : 21 ) Kelincahan ( agility ) adalah kemampuan

seseorang untuk merubah posisi dan arah secepat , mungkin sesuai dengan situsasi
yang dihadapi dam dikehendaki. Menurut tim penatar pelatih dan wasit
sepaktakraw ( 2007 : 12 ) kelincahan dalam sepaktakraw sangat dibutuhkan untuk
menyesuiakan badan dengan posisi bola sehingga dapat dikuasai. Sala satu faktor
pendukkung kondisi yang baik adalah kelincahan. Menurut Aziz,Teo.et.al.(2003)
yang dikutip dari http://www.scribd.com, Komponen fisik yang diperlukan dalam
permaianan sepaktakraw sala satunya adalah kellincahan dan koordinasi dalam
sebuah passing terhadap bola khususnya permaianan sepaktakraw. Didalam
kamus besar bahasa indonesia kelincaan berasal dari kata dasar lincah yang sala
satu komponen kesegaran jasmani yang sangat diperlukan pada setiap aktifitas
yang

memerlukan

kecepatan

perubahhan

posisi

tubuh

dan

bagian

–

bagiannya.disamping itu kelincahan merupakan prasyarat untuk mempelajari dan
memperbaiki ketrampilan gerak dan teknik olahraga,terutama gerakan – gerakan
yang membutuhkan koordinasi gerak.
Menurut Marhot Harahap ( 2002 : 6 ) Olahraga sepaktakraw membutuhkan
gerakan – gerakan capat dan tiba – tiba terutama pada saat seorang pemain
melakukan gerakan servis dan smash. Dalam melakukan gerakan yang cepat dan
tiba – tiba di tempat yang sempit maka seorang atlet sepaktakraw dituntut untuk
dapat lincah dalam setiap gerakannya yang tiba – tiba berubah arah,hal ini dapat
kita lihat dalam dalam gerakan seorang smasher ( apit kanan/apit kiri ) sedang
melakukan smash sambil melompat dan bersalto, atau seorang tekong yang
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melakukan servis keras menggunakan punggung kaki sambil membelakangi net,
atau seoranng pengumpan yang sedang melakukan gerakan – gerakan menimang
– nimang bola kemudian dilambungkan atau di umpan ketemannya untuk di
smash atau juga pada saat seorang smasher ( apit kanan/apit kiri ) sedang
menimang – nimang bola yang kemudian dilambungkan dan di smash sendiri.
Permaianan sepaktakraw yang dinamis diwarnai oleh smash yang bertubi – tubi
karena pertahanan lawan cukup tangguh. Pertahanan yang tangguh dimungkinkan
kalau sistem pertahanan cukup ketat. Sebaliknya penyerangan yang taktis dan
strategis dapat membangun serangan yang bertubi –tubi membuahkan tempo
permainan yang cukup tinggi.hal ini hanya akan dapat dilakukan kalau para
pemain disamping memillki kualitas teknik yang tinggi juga harus didukung
dengan kondisi fisik yang prima untuk menghasilkan kelincahan dalam setiap
gerakannya ( Ucup Yusuf, 2001 : 13 ). Hal seperti ini sangat memungkinkan
gerakan bola yang tidak menentu putarannya yang dikontrol untuk kemudian di
smash dengan cepat sangat memerlukan tingkat kelincahan yang tinggi . Menurut
Sulaiman (2008 : 15 ) sepaktakraw dikenal sala satu cabang olahraga yang banyak
mengandung unsur akrobatik. Dalam setiap gerakan yang memerlukan keberanian
yang tinggi serta teknik yang baik sangat ditentukan oelh kelincahan seseorang
untuk melakukan serangkaina gerak tanpa terputus,seperti pada saat melakukan
gerakan smash gulung yaitu gerakan smash yang dilakukan dengan salto di udara,
sehingga jika seorang pemain atau atlet tidak mempunyai kelincahan tentu tidak
akan mungkin untuk dapat melakukan gerakan ini. Menurut tim penatar pelatih
PSTI Banyumas teknik smash gulung adalah gerakan yang dilakukan dengan arah
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terukur dengan jangkauan bola dan datangnya arah bola yang dilanjutkan pada
saat tolakan bertumpu pada kaki yang digunakan untuk menendang dengan kaki
ayunan mendekatakan berada di bawah bola untuk mendapatkan jarak tendang
yang terjangkau,di imbanngi dengan gerakan kedua lengan,setelah menendang
bola kaki, kepala dan badan memutar kebelakang bawah mendarat dengan kaki
yang dipakai untuk tumpuan. Smash gulung juga mempunyai resiko yang tinggih
karena pemain bisa saja terjatuh dan cidera jika tidak mempunyai kketrampilan
yang baik. Seorang pemain tidak akan biasa mempunyai ketrampilan bermain
sepaktakraw

tanpa di ikuti dengan kellincahan dalam setiap gerakan yang

dilakukan, apabila seorang pemain atau atlet tidak mempunyai kelincahan dalam
upaya menguasai ketrampilan sepaktakraw kemungkinan akan sering terjadi
kesalahan dalam menguasai teknik yang dipelajari. Seorang smasher ( apit
kanan/apit kiri ) pada saat melaukan smash gulung timing padad sat datangnya
bola dengan lompatan harus tepat pada titik tertinggi jangkauan kaki, atlet sepak
takraw akan mengalami kesulitan yntuk melakukan gerakan tersebut jika tidak
mempunyai kelincahan yang tinggi yaitu gerakan yang telat dalam menyongsong
datangnya bola takraw dan tendangan kaki tidak tepat mengenai bola takraw,hal
yang lebih para dalam melakukan smash gulung jika tidak menguasai kelincahan
yaitu seorang atlet akan terjatu yang akan mengakibatkan cidera. Menurut Marhot
Harahap ( 2002 : 4 ) kelincahan sangat diperlukan oleh pemain sepak takraw
karena pemain sepaktakraw membutuhkan gerakan cepat dan tiba – tiba dalam
waktu yang cukkup lama dengan ruang dantempat yang terbatas.
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3.

Hubungan antara panjang tungkai dan kelincahan dengan keterampilan
sepaktakraw.
Menurut Ma’mum dan Yudha M. Saputra ( 2000 : 57 ) keterampilan adalah

derajat keberhasilan yang konsisten dalam mencapai sebuah tujuan dengan efektif
dan efisien. Menurut Amung Ma’mum dan Yudha M Saputra (200:6 )
berdasarkan keterlibatan tubuh dan pola gerak, ketrampilan dibagi menjadi dua
yaitu ; ketrampilan gerak kasar ( gross motor skill ) dan ketrampilan gerak halus (
fine motor skill ) istilah ketrampilan gerak kasar dan gerak halus secara ummum
digunakan untuk mengkategorikan tipe – tipe gerak. Namun keduanya dapat juga
menggambarkan secara umum mengenai perkembangan gerak, ketramppilan
gerak kasar secara khusus dikontrol oleh otot –otot besar atau kelompok otot. Otot
tersebut ukuranya relatif besar, contohnya otot paha dan otot betis. Otot – otot
tersebut berintregasi utnuk menghasilkan gerakan seperti berjalan lari, dan loncat.
Koordinasi anggota tubuh untuk menciptakan gerak dengan daya dan alur
gerak yang selaras terutama ayunan kkaki menyepak dan ketepatan menyepak
bola pada saat melakukan sepakan ataupun smash agar bola dapat disepak dengan
hasil sepakan yang baik. Menurut Ucup Yusuf ( 2001: 19-20 ) penguasan
ketrampilan pada setiap cabang olahraga berlandaskan pada ketrampilan
pengiuasaan ketrampilan dasar. Ketrampilan dasar ini secara umum menjadi tiga
kelompok yaitu ketrampilan nonlokomotor, ketrampilan lokomotor, dan
ketrampilan manipulatif. Peragaan suatu teknik dasar cabang olahraga,seperti
dalam olahraga sepaktakraw misalnya didukung oleh kombinasi ketrampilan
dasar. karena itu untuk mampu memainkan sepaktakraw dengan sukses dalam
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pengertian mampu memperagakan teknik – tekniknya dengan baik ketramppilan
dasar merupakan landasan yang harus dibina sejak awal. Dari ketrampilan dasar
tersebut gerakan sepakan termasuk kedalam ketrampilan nonlokomotor dan
ketrampilan manipulatif.
Keterampilan nonlokomotor adalah jenis keterampilan yang dilakukan
dengan menggerakan anggota badan yang melilbatkan sendi dan otot dalam
keadaan badan si pelaku tetap tidak bergerak, statis, kakai tetap menumpu pada
bidang tumpu. Gerakan yang termasuk gerakan nonlokomotor adalah berdiri
dengan sala satu kaki diangkat,ketrampilan dasar ini termasukketrampilan
keseimbangan, makin tinggi titik berat badan dari titik bidang tumpu, maka labil
keseimbangan seseorang makin kecil bidang tumpu juga makin labil posisi
keseimbanngan, karena gerak teknik dasar sepaktakraw yang dominan berupa
menyepak bola yang dilakukan dengan sala satu kaki maka kaki tumpu harus
memiliki kekuatan otot yang memmadaiuntuk mempertahankan keseimbangan.
Keterampilan manipulatif adalah ketrampilan anggota badan tangan atau
kaki , untuk mengontrol bola. Keterampilan manipulatif yang dominan dalam
sepaktakraw dalah menyepak bola dengan kaki atau tungkai. Tungkai berguna
untuk mengontrol bola seperti pada bola voli yang menggunakan tangan. Panjang
tungkai mempunyai peranan penting dalam melakukan gerakan sepakan atau
smash.
Keterampilan dasar itu tentunya tidak berdiri sendiri – sendiri. Dalam satu
teknik dasar sepaktakraw misalnya pada saat melakukan gerakan sepakan,maka
dibutuhkan sebuah keterampilan dan kelincahan untuk dapat mempertahankan
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bola tidak jatuh dan dapat dilanjutkan kegerakan selanjutnya. Panjang tungkai dan
kelincahan anggota tubuh dibutuhkan untuk menampilakan gerak dengan daya
dan alur gerak yang selaras terutama ayunan tungkai pada saat melakukan gerakan
sepakan dan smash.
D.

Hipotesis
Berdasarkan landasan teori yang diuraikan di atas, maka hipotesis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Ada hubungan antara panjang tungkai dan keterampilan bermain sepak
takraw pada peserta ekstrakurikuler sepak takraw di Sekolah Dasar Negeri 1
Pekuncen Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran
2012/2013.

2.

Ada hubungan antara kelincahan dan keterampilan bermain sepak takraw
pada peserta eksrtakurikkuler sepak takraw di Sekolah Dasar Negeri 1
Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran
2012/2013.

3.

Ada hubungan antara panjang tungkai dan kelincahan dengan keterampilan
bermaian sepak takraw peserta ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1
Pekuncen, Kecamatan Jatilawang,Kabupten Banyumas Tahun Ajaran
2012/2013.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara panjang tungkai (X 1)
dan kelincahan (X₂) dengan ketrampilan bermain sepaktakraw (Y). Maka
penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasional. Penelitian korelasional
adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan atau
sumbangan dan apabila ada, seberapa erat sumbangan serta berarti atau tidaknya
sumbangan itu. ( Suharsimi Arikunto, 2006: 270).
Desain penelitian dibuat agar peneliti mampu menjawab pertanyaan
penelitian dengan objektif, tepat dan sehemat mungkin. Desain penelitian disusun
dan dilaksanakan dengan penuh perhitungan agar dapat menghasilkan petunjuk
yang empirik yang kuat dengan masalah penelitian. Adapun desain dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
X₁

rx₁y

Y

Rx₁x₂y

X₂

rx₂y

Gambar I. Rancangan Desain Penelitian
Keterangan
(X1) = Panjang Tungkai, (Y) = Keterampilan bermain sepaktakraw
(X₂) = Kelincahan
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B. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Untuk mempermudah dalam melakukan identifikasi dan pengukuran
terhadap variabel penelitian perlu diberikan definisi operasional.

Menurut

Suharsimi Arikunto (2006: 118), Variabel adalah objek penelitian atau apa saja
yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang
menjadi variabel adalah panjang tungkai,kelincahan, dan ketrampilan sepaktakraw
dimana panjang tungkai dan kelincahan sebagai variabel bebas dan ketrampilan
sepaktakraw sebagai variabel terikat.
Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1.

Panjang Tungkai
panjang

tungkai

adalah

ukuran

panjang

tungkai

testee

peserta

ekstrakurikuler sepaktakraw mulai dari alas kaki sampai dengan trocantor mayor,
kira-kira pada bagian tulang yang terlebar di sebelah luar paha dan bila paha
digerakan trocantor mayor dapat diraba dibagian atas dari tulang paha yang
bergerak. Untuk mengetahuinya di ukur menggunakan stadio meter dalam satuan
centimeter
2.

Kelincahan
Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh

dengan cepat dan tepat pada waktu yang sedang bergerak,tanpa kehilangan
keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Dalam penelitihan ini yang
dimaksud dengan kelincahan adalah tingkat kemampuan peserta ekstrakurikuler
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dalam melakukan aktivitas lari bolak balik dengan jarak 4 x 5 meter di ukur
dengan satuan detik.
3.

Keterampilan bermain sepaktakraw
Keterampilan bermain sepaktakraw adalah kemampuan seorang dalam

memainkan bola takraw yang terdiri atas ; 1) sepak sila, 2) sepak kura, 3) sepak
mula ( servis), 4) heading, 5) smash. Untuk mengetahui ketrampilan bermain
sepaktakraw menggunakan tes buatan Sulaiman tahun 2008.
C. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah peserta ekstrakurikuler sepak takraw
SDN I Pekuncen yang berjumlah 29 Siswa .
D. Metode danTeknik Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan teknik tes
dan pengukuran.Pengukuran dilaksanakan pada satu variabel yaitu panjang
tungkai, sedangkan tes dilaksanakan pada dua variabel yaitu tes kelincahan dan
tes ketrampilan sepaktakraw. Panjang tungkai di ukur dengam menggunakan
stadio meter dengan tujuan untuk mengetahui panjang tungkai testee, kelincahan
di ukur dengan menggunakan tes lari bolak - balik ( shutle run ) dengan tujuan
untuk mengetahui tingkat kelincahan, ketrampilan bermain sepaktakraw diukur
dengan menggunakan tes ketrampilan buatan M. Husni Thamrin, dkk. (1995)
E. Instrumen Penelitian
Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkan data agar pekerjaan menjadi lebih mudah dan hasilnya menjadi
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lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehinggah hasilnya
lebih mudah diolah. ( Suharsimi Arikunto, 2006 : 160 )
Adapun Instrument penelitian ini adalah :
1.

Tes Keterampilan Sepak takraw ( Y)

Instrument yang digunakan adalah buatan M. Husni Thamrin, dkk (1995) yang
terdiri atas
a.

Tes Sepak mula yaitu servis untuk memulai permainan dilakukan dari petak
tekong. Satuan pengukurannya adalah berapa jumlah skor yang diperoleh
oleh testee sebanyak sepuluh kali dalam tiga kali percobaan dan di ambil
skor yang terbaik.

b.

Tes Sepak Sila yaitu memainkan bola dengan menggunakan kaki bagian
dalam. Satuan pengukurannya adalah berapa banyak yang dapat dilakukan
oleh testee dalam satu menit dengan tiga kali percobaan dan di ambil skor
yang terbaik.

c.

Tes Sepak Kuda yaitu memainkan bola dengan menggunakan punggung kaki.
Satuan pengukurannya adalah berapa banyak yang dapat dilakukan oleh
testee dalam satu menit dengan tiga kali percobaan dan di ambil skor yang
terbaik.

d.

Tes Heading yaitu memainkan bola dengan menggunakan kepala. Satuan
pengukurannya adalah berapa banyak yang dapat dilakukan oleh testee dalam
satu menit dengan tiga kali percobaan dan di ambil skor yang terbaik.

e.

Tes Smash yaitu mengembalikan bola kelapangan lawan ddengan kaki
melayang di udara dan sala satu kaki melakukan sepakan dengan tujuan
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mematikan permainan lawan. Satuan pengukurannya adalah berapa jumlah
skor yang diperoleh oleh testee sebanyak sepuluh kali percobaan dengan tiga
kali kesempatan dan di ambil skor yang terbaik.
2.

Pengukuran Panjang Tungkai

Pengukuran panjang tungkai bertujuan untuk mengetahui panjang tungkai testee.
Pengukuran dilakukan dengan menggunakan meteran dengan satuan centi meter.
3.

Tes Kelincahan

Tes Kelincahan bertujuan mengukur kelincahan lari testee.Tes dilakukan dengan
tes lari bolak – balik (shutle run) dengan ukkuran 4 x 5 m. Tes menggunakan stop
watch dengan satuan detik.
F. Teknik Analisis Data
Setelah data yang digunakan terkumpul kemudian data tersebut di analisis
dengan menggunakan analisis korelasi dan regresi sederhana ataupun regresi
ganda.
1.

Uji Hipotesis
Setelah dilakukan ujin linieritas maka langkah selanjutnya yaitu uji hipotesis

yang bertujuan untuk membuktikan jawaban yang ada pada hipotesis penelitian
ini. Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian (Sugiyono, 2011: 96). Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis
yang diajukan yaitu ada hubungan dari variabel bebas (X₁) dan (X₂) dengan
variabel terikat (Y).
Adapun untuk menguji hipotesis sumbangan masing – masing veriabel
bebas dengan veriabel terikat, menggunakan analisis korelasi ganda dari karl
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person. Untuk mencari sumbangan dari variabel bebas secara bersama – sama
dengan variabel terikat menggunakan analisis regresi berganda dengan uji F.
Adapun rumus korelasi ganda adalah sebagai berikkut :

Ryx₁x₂ =

²

²

²

Keterangan :
Ryx₁x₂ = Korelasi antara variabel x₁ dengan x₂ secara bersamasama dengan variabel Y
ryx₁

= korelasi product moment antara variabel X₁ dengan Y

∑x

= korelasi product moment antara X₂ dengan Y

∑x2

= korelasi product moment antara X₁ dengan X₂
Sumber: Sugiyono, (20011: 266)

Hipotesis yang diajukan, digunakan untuk menguji analisis sebagai
berikut: (a) Mencari persamaan regresi, (b) Mencari koefisien korelasi ganda, (c)
Mencari F regresi, dan (d) mencari sumbangan relatif (SR) dan sumbangan efektif
(SE).
2. Mencari koefisien Korelasi Ganda
Korelasi ganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan
variabel prediktor X1,X2, secara bersama-sama terhadap kriterium Y, yaitu tekhnik
multiple, Adapun rumusnya sebagai berikut:
Ry(12)=

∑

∑

∑

Keterangan :
Ry(1,2)
: Koefisien korelasi antar y dan x1, x2
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b1

: Koefisien prediktor x1

b2

: Koefisien prediktor x2∑

∑x1y

: jumlah produk antara x1 dengan y

∑x2y

: jumlah produk antara x2 dengan y

∑xy2
3.

: jumlah kuadrat kriterium y

Mencari F regresi
Untuk mengetahui apakah harga R tersebut signifikan atau tidak akan

menggunakan rumus F regresi, Adapun rumusnya sebagai berikut:
Freg=

²(

(

)

)

Keterangan:
Freg : harga F garis regresi
N

: cacah kasus

M

: cacah prediktor

R

: Koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor

Harga F tersebut kemudian dikonsultasikan denganderajat kebebasan m:Nm-1 pada taraf signifikan 5%. Apabila harga F dihitung < dari F tabel maka
koefisien korelasinya tidak menunjukkan adanya sumbangan antara variabel
terikat dengan masing-masing variabel bebasnya. Dan apabila harga F hitung ≥
dari F tabel maka ada sumbangan yang signifikan antara variabel terikat dengan
variabel bebasnya.
4.

Mencari sumbangan relatif (SR) dan sumbangan (SE)
Untuk mengetahui sumbangan masing-masing variabel bebas terhadap

variabel terikat yaitu dengan menggunakan rumus : mencari sumbangan relatif
Adapun rumusnya sebagai berikut:
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1) SR1=

∑

2) SR2=
Keterangan:

∑

∑
∑

∑
∑

X 100 %
X 100 %

SR1 : sumbangan prediktor satu terhadap kriterium dalam %
SR2 : sumbangan prediktor dua terhadap kriterium dalam %
Rumus mencari sumbangan efektif (SE) masing-masing prediktor
adalah:
1. Prediktor X1
SE1=SR1xR2
Keterangan:
SE1

: sumbangan

efektif prediktor 1

SE2

: sumbangan

efektif prediktor 2

R2

: kuadrat koefisien korelasi prediktor dalam kriterium
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1.

Deskripsi Data
Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan

Jatilawang,

Kabupaten

Banyumas,

dengan

sampel

29

siswa

peserta

ekstrakurikuler sepaktakraw. Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen
test. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah editing, coding, scoring,
tabulating dan dianalisis dengan bantuan komputer menggunakan software
komputer.Deskripsi data pada penelitian ini meliputi dua variabel bebas dan satu
variabel terikat; kedua variabel bebas tersebut adalah: pangjang tungkai (X 1) dan
kelincahan (X2); serta sebagai variabel terikat adalah ketrampilan bermain
sepaktrakraw (Y). Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 29 orang siswa,
sehingga jumlah kelas interval ditentukan sebagai berikut:
Kelas Interval = 1 + 3,33 Log N
= 1 + (3,33 x Log 29)
= 1 + (3,33 x 1,462)
= 1 + 4,868 = 5,868  dibulatkan menjadi 6
Deskripsi masing-masing variabel penelitian disajikan pada uraian berikut ini.
a) Panjang Tungkai (X1)
Panjang tungkai pada siswa peserta ekstrakurikuler sepaktakraw di
Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas,
pada penelitian ini diukur mulai dari alas kaki sampai dengan trocantor mayor,
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dalam satuan centimeter. Dari hasil analisis data dengan bantuan software
komputer diperoleh terendah sebesar 55 dan tertinggi 75; dengan angka tendensi
sentral sebagai berikut: rerata (mean) sebesar 65,17; median 65,00; mode 61; dan
standart deviasi sebesar 4,714.
Distribusi frekuensi panjang tungkai siswa peserta ekstrakurikuler
sepaktakraw.di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan Jatilawang,
Kabupaten Banyumas disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 1.

Distribusi frekuensi data Panjang Tungkai Peserta Ekstrakurikuler
Sepaktakraw di SD Negeri 1 Pekuncen, Jatilawang, Banyumas

Panjang Tungkai
74 – 77
70 – 73
66 – 69
62 – 65
56 – 61
54 – 57
Total

Frekuensi Absolut
F
(%)
2
6,9
3
10,3
8
27,6
9
31,0
6
20,7
1
3,4
39
100,0

Frekuensi
Kumulatif (%)
100,0
93,0
82,7
55,1
24,1
3,4
--

Berdasarkan tabel distribusi data frekuensi panjang tungkai siswa peserta
ekstrakurikuler sepaktakraw di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan
Jatilawang, Kabupaten Banyumas di atas, berikut disajikan grafik histogramnya
sebagai berikut:
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Gambar 2

Panjang Tungkai Peserta Ekstrakurikuler Sepaktakraw di
SD Negeri 1 Pekuncen, Jatilawang, Banyumas

b) Kelincahan (X2)
Kelincahan pada siswa peserta ekstrakurikuler sepaktakraw.di Sekolah
Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, pada
penelitian ini diukur dengan melakukan aktivitas lari bolak balik dengan ukuran 4
x 5 meter di ukur dengan satuan detik. Dari hasil analisis data dengan bantuan
software komputer diperoleh terendah sebesar 11 dan tertinggi 14; dengan angka
tendensi sentral sebagai berikut: rerata (mean) sebesar 11,83; median 12,00; mode
12; dan standart deviasi sebesar 0,805.
Distribusi

frekuensi

kelincahan

iswa

peserta

ekstrakurikuler

sepaktakraw.di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan Jatilawang,
Kabupaten Banyumas disajikan pada tabel berikut ini.
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Tabel 2.

Distribusi frekuensi data Kelincahan Peserta Ekstrakurikuler
Sepaktakraw di SD Negeri 1 Pekuncen, Jatilawang, Banyumas

Panjang Tungkai
14
13
12
11
Total

Berdasarkan

tabel

Frekuensi Absolut
F
(%)
1
3,4
4
13,8
13
44,8
11
37,9
39
100,0

distribusi

frekuensi

Frekuensi
Kumulatif (%)
100,0
96,5
82,7
37,9
--

kelincahan

siswa

peserta

ekstrakurikuler sepaktakraw.di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan
Jatilawang, Kabupaten Banyumas di atas, berikut disajikan grafik histogramnya
sebagai berikut:
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Gambar 3. Kelincahan Peserta Ekstrakurikuler Sepaktakraw di SD
Negeri 1 Pekuncen, Jatilawang, Banyumas
c) Keterampilan Bermain Sepaktakraw
Keterampilan bermain sepaktakraw pada pada siswa peserta ekstrakurikuler
sepaktakraw.di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan Jatilawang,
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Kabupaten Banyumas ini diukur dengan lima test, yaitu: heading, sepak mula,
sepak kuda, sepak sila, dan smash. Dari data yang diperoleh, selanjutnya
menjumlahkan kelima hasil test tersebut, terlebih dahulu diubah ke dalam
standart score, pada penelitian ini menggunakan T-Score.
Dari hasil analisis data dengan bantuan software komputer diperoleh skor
terendah sebesar 197 dan tertinggi 335, dengan angka tendensi sentral sebagai
berikut: rerata (mean) sebesar 250,10; median 237,00; mode 232; dan standart
deviasi sebesar 39,677.
Distribusi frekuensi keterampilan bermain sepaktakraw siswa peserta
ekstrakurikuler sepaktakraw.di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan
Jatilawang, Kabupaten Banyumas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Distribusi frekuensi data Keterampilan Bermain Sepaktakraw Peserta
Ekstrakurikuler Sepaktakraw di SD Negeri 1 Pekuncen, Jatilawang,
Banyumas
Keterampilan
Bermain
Sepaktakraw
317 – 340

Frekuensi Absolut
F

(%)

Frekuensi
Kumulatif (%)

2

6,9

100,0

293 – 316

4

13,8

93,0

269 – 292

1

3,4

79,2

245 – 268

5

17,2

75,8

221 – 244

11

37,9

58,6

197 – 220

6

20,7

20,7

Total

39

100,0

--

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi keterampilan bermain sepaktakraw
siswa peserta ekstrakurikuler sepaktakraw.di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen
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Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas di atas, berikut disajikan grafik
histogramnya sebagai berikut:
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Keterampilan Bermain Sepak Takraw

Gambar 4 Keterampilan Bermain Sepak Takraw Peserta Ekstrakurikuler
Sepaktakraw di SD Negeri 1 Pekuncen, Jatilawang,
Banyumas
2.

Pengujian Persyaratan Analisis (Uji Asumsi)
Analisis data guna pengujian hipotesis penelitian ini digunakan statistik

parametrik, yaitu korelasi product moment dan analisis regresi berganda. Prasyarat
yang harus dipenuhi, adalah
a) Uji Normalitas Sebaran
Pengujian normalitas sebaran data pada penelitian ini dipergunakan metode
Kolmogorov-Smirnov. Hasil perhitungan uji normalitas sebaran secara ringkas
dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Tabel 4. Ringkasan hasil uji normalitas sebaran
Distribusi Data Variabel
Panjang Tungkai (X1)
Kelincahan (X2)
Keterampilan Bermain
Sepaktrakraw (Y)

Kolmogorov
Smirnov Z
0,508
1,307

p-Value
(sig.)
0,958
0,066

1,003

0,266

Kesimpulan
Normal
Normal
Normal

Berdasarkan hasil analisis yang terangkum pada tabel IV tersebut di atas,
diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z dari ketiga variabel pada penelitian
ini menunjukkan p>0,05 dan dapat disimpulkan tidak ada perbedaan frekuensi
observasi (hasil) dengan frekuensi harapan normal, berarti seluruh data pada
penelitian ini berdistribusi normal.
B. Pengujian Hipotesis
Hipotesis yang akan diuji pada bagian ini adalah: (1) Ada hubungan antara
panjang tungkai dengan ketrampilan bermain sepaktakraw pada peserta
ekstrakurikuler sepaktakraw di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan
Jatilawang, Kabupaten Banyumas, (2) Ada hubungan antara kelincahan dengan
ketrampilan bermain sepaktakraw pada peserta eksrtakurikkuler sepaktakraw di
Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen, Kecamtan Jatilawang, Kabupaten Banyumas,
dan (3) Ada hubungan antara panjang tungkai dan kelincahan dengan ketrampilan
bermaian sepaktakraw peserta ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1
Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.
Hipotesis pertama dan kedua dibuktikan dengan analisis korelasi product
moment dan dilanjutkan dengan korelasi parsial; sedangkan hipotesis ketuga
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dibuktikan dengan analisis analisis regresi berganda. Hasil analisis korelasi
product moment dan analisis korelasi parsial, secara ringkas disajikan pada tabel
berikut ini.
Tabel 5.

No

1.
2.

Hasil Analisis Bivariat (Analisis Korelasi Product Moment)

Variabel Bebas
Panjang
Tungkai (X1)
Kelincahan
(X2)

Korelasi
Product
Moment
rXY
P
0,424 0,022*

Korelasi Parsial
R
0,399

T
2,221

)

0,430

0,020

P
0,035*
)

*

)

0,406

2,263

0,032*
)

Keterangan:
*)

1.

= Signifikan pada taraf signifikansi 5% atau  0,05

Pengujian Hipotesis Pertama
Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah: “Ada hubungan antara

panjang tungkai dengan ketrampilan bermain sepaktakraw pada peserta
ekstrakurikuler sepaktakraw di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan
Jatilawang, Kabupaten Banyumas”. Hipotesis tersebut adalah hipotesis alternatif
(Ha), untuk keperluan uji hipotesis diubah menjadi hipotesis nihil (Ho), sehingga
menjadi: “Tidak ada hubungan antara panjang tungkai dengan ketrampilan
bermain sepaktakraw pada peserta ekstrakurikuler sepaktakraw di Sekolah Dasar
Negeri 1 Pekuncen Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas”.
Hipotesis tersebut di atas diuji dengan menggunakan korelasi Product
Moment, dan dianalisis. Berdasarkan hasil analisis diketahui besarnya koefisien
korelasi product moment antara panjang tungkai (X1) dengan keterampilan
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bermain sepaktakraw (Y) sebesar= 0,424 dengan p<0,05; adapun hasil analisis
dengan korelasi parsial (ry1-2) sebesar 0,399 dengan p<0,05. Ternyata p<0,05;
maka Ho ditolak dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan
yang signifikan antara panjang tungkai dengan ketrampilan bermain sepaktakraw
pada peserta ekstrakurikuler sepaktakraw di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen
Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.
2.

Pengujian Hipotesis Kedua
Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah: “Ada hubungan antara

kelincahan dengan ketrampilan bermain sepaktakraw pada peserta ekstrakurikuler
sepaktakraw di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan Jatilawang,
Kabupaten Banyumas”. Hipotesis tersebut adalah hipotesis alternatif (Ha), untuk
keperluan uji hipotesis diubah menjadi hipotesis nihil (Ho), sehingga menjadi:
“Tidak ada hubungan antara kelincahan dengan ketrampilan bermain sepaktakraw
pada peserta ekstrakurikuler sepaktakraw di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen
Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas”.
Berdasarkan hasil analisis diketahui besarnya koefisien korelasi product
moment antara kelincahan (X2) dengan keterampilan bermain sepaktakraw (Y)
sebesar= 0,430 dengan p<0,05; adapun hasil analisis dengan korelasi parsial (r y2-1)
sebesar 0,406 dengan p<0,05. Ternyata p<0,05; maka Ho ditolak dan Ha diterima;
serta arah hubungannya positif, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan
positif yang signifikan antara panjang tungkai dengan ketrampilan bermain
sepaktakraw pada peserta ekstrakurikuler sepaktakraw di Sekolah Dasar Negeri 1
Pekuncen Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.
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3.

Pengujian Hipotesis Ketiga
Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah: "Ada hubungan antara panjang

tungkai dan kelincahan dengan ketrampilan bermaian sepaktakraw peserta
ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan Jatilawang,
Kabupaten Banyumas”. Hipotesis tersebut adalah hipotesis kerja/alternatif (Ha),
guna keperluan pengujian hipotesis, hipotesis alternatif tersebut di atas diubah
menjadi hipotesis nihil (Ho), sehingga menjadi: "Tidak ada hubungan antara
panjang tungkai dan kelincahan dengan ketrampilan bermaian sepaktakraw
peserta ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan
Jatilawang, Kabupaten Banyumas”.
Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan mempergunakan analisis
multivariat, yaitu regresi ganda (multiple regression). Hasil analisis secara ringkas
disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 6.

Hasil Regresi Berganda (Multiple Regression)

Variabel Bebas
(Constant)
Panjang Tungkai (X1)
Kelincahan (X2)

Keterangan
R
R²
Sig.

Koefisien
B
Standardized
Beta
-167,154
-3,074
0,365
18,342
0,375
R = 0,561
R2 = 0,315
Fhitung = 5,976
p-Value = 0,007*)

sig.
(p-Value)
-0,035*)
0,035*)

:
=
=
=

Koefisien Korelasi Ganda (Multiple Correlation)
Koefisien Determinan
Signifikansi atau p
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Hasil analisis regresi menunjukkan koefisien korelasi (R) sebesar =
0,561; R² = 0,315; Fregresi = 5,976 dengan p=0,007. Ternyata p<0,05; maka Ho
ditolak dan Ha diterima dan disimpulkan ada hubungan positif yang signifikan
antara panjang tungkai dan kelincahan secara bersama-sama dengan ketrampilan
bermaian sepaktakraw peserta ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1
Pekuncen Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.
Berdasarkan rangkuman tabel tersebut di atas dihasilkan perhitungan
konstanta dan koefisien beta masing-masing variabel sehingga dapat disusun
persamaan regresi sebagai berikut:

Ŷ = -167,154 + 3,074X1 + 18,342 X2

Dari hasil analisis di atas diperoleh juga besarnya koefisien determinasi
atau R2y(1,2) sebesar 0,315. Hal ini berarti keterampilan bermain sepaktakraw pada
peserta ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan
Jatilawang, Kabupaten Banyumas ditentukan oleh panjang tungkai dan kelincahan
sebesar 31,5%; sedangkan selebihnya yaitu sebesar 68,5% ditentukan oleh
variabel di luar penelitian ini.
Selanjutnya berdasarkan perhitungan dengan bantuan software SPS 2005,
dapat dikemukakan pula sumbangan relatif (SR%) dan sumbangan efektif (SE%)
dari masing-masing prediktor yang terangkum dalam tabel berikut ini.
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Tabel 7. Ringkasan Bobot Sumbangan Prediktor Terhadap Keterampilan
Bermain Sepaktakraw Peserta Ekstrakurikuler di SD Negeri 1
Pekuncen, Jatilawang, Banyumas

No.

Prediktor

1.
2.

Panjang Tungkai (X1)
Kelincahan (X2)

Sumbangan
Relatif
(SR) %
41,274
58,726
100,00
0

Total

Sumbangan
Efektif
(SE) %
12,997
18,493
31,491

Hasil analisis regresi membuktikan bahwa kedua variabel bebas pada
penelitian ini, yaitu panjang tungkai dan kelincahan mempunyai hubungan secara
bersama-sama

dengan

keterampilan

bermain

sepaktakraw

pada

peserta

ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan Jatilawang,
Kabupaten Banyumas; dan keduanya memberikan sumbangan efektif sebesar
31,5%.
Kelincahan terbukti memberikan sumbangan efektif paling besar terhadap
keterampilan bermain sepaktakraw pada peserta ekstrakurikuler di Sekolah Dasar
Negeri 1 Pekuncen Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, dengan
memberikan sumbangan efektif sebesar 18,493%; sedangkan panjang tungka
memberikan sumbangan sebesar 12,997%.
C. Pembahasan Hasil Penelitian
Pada analisis deskriptif, diketahui bahwa rata-rata panjang tungkai
peserta ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan
Jatilawang, Kabupaten Banyumas sebesar 65,17 cm; dengan skor rata-rata
kelincahan sebesar 11,83. Adapun rata-rata ketrampilan bermain sepak takraw
dengan rata-rata jumlah T-score sebesar 250,10.
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1.

Hubungan Panjang Tungkai dan Keterampilan Bermain Sepak
Takraw
Penelitian ini membuktikan bahwa ada hubungan positif yang signifikan

(p<0,05) antara panjang tungkai dengan keterampilan bermain sepaktakraw pada
peserta ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan
Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Hal ini dibuktikan dengan koefisien korelasi
product moment (rXY) sebesar 0,424 dan koefisien koelasi parsial (ry1-2) sebesar
0,399 dengan p<0,05. Dengan demikian hipotesis pertama pada penelitian ini
terbukti kebenarannya.
Hubungan positif dan signifikan ini bermakna bahwa semakin panjang
tungkai peserta, semakin baik keterampilan bermain sepaktakrawnya; dan
sebaliknya semakin pendek tungkai peserta, semakin kurang baik pula
keterampilan bermain sepaktakraw pada peserta ekstrakurikuler di Sekolah Dasar
Negeri 1 Pekuncen Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.
2.

Hubungan Kelincahan dan Keterampilan Bermain Sepak Takraw
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada hubungan positif yang

signifikan antara kelincahan dengan keterampilan bermain sepaktakraw pada
peserta ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan
Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Hal ini dibuktikan dengan koefisien korelasi
product moment (rXY) sebesar 0,430 dan koefisien koelasi parsial (ry2-1) sebesar
0,406 dengan p<0,05. Dengan demikian hipotesis kedua pada penelitian ini
terbukti kebenarannya.
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Hubungan positif dan signifikan ini bermakna bahwa semakin lincah,
semakin baik keterampilan bermain sepaktakrawnya; dan sebaliknya semakin
kurang lincah, semakin kurang baik pula keterampilan bermain sepaktakraw pada
peserta ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan
Jatilawang, Kabupaten Banyumas.
3.

Hubungan Panjang Tungkai dan Kelincahan dengan Keterampilan
Bermain Sepak Takraw
Hasil analisis dengan regresi ganda (multiple regression) membuktikan

hipotesis ketiga pada penelitian ini terbukti kebenarannya dan dapat dinyatakan
bahwa ada hubungan positif yang signifikan (p<0,05) antara panjang tungkai dan
kelincahan secara bersama-sama dengan keterampilan bermain sepaktakraw pada
peserta ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan
Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Hal ini dibuktikan dengan koefisien korelasi
ganda (R ) sebesar 0,561; Fregresi 5,976 dengan p<0,05.
Panjang tungkai dan kelincahan mempunyai memberikan sumbangan
efektif sebesar 31,5% terhadap keterampilan bermain sepaktakraw pada peserta
ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen Kecamatan Jatilawang,
Kabupaten Banyumas. Kelincahan memberikan sumbangan efektif paling besar
dengan memberikan sumbangan efektif sebesar 18,493%; sedangkan panjang
tungka memberikan sumbangan sebesar 12,997%.

.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut:
1.

Ada hubungan antara panjang tungkai dengan keterampilan bermain
sepaktakraw pada peserta ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1
Pekuncen Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

2.

Ada hubungan antara kelincahan dengan keterampilan bermain sepaktakraw
pada peserta ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen
Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

3.

Ada hubungan antara panjang tungkai dan kelincahan dengan keterampilan
bermain sepaktakraw pada peserta ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri
1 Pekuncen Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

B. Saran-saran
Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas,

disarankan beberapa hal,

sebagai berikut:
1.

Bagi Sekolah Dasar Negeri 1 Pakuncen
Sebaiknya dalam mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler pihak sekolah

lebih

memperhatikan

ekstrakurikuler

sarana

sehingga

dan

peserta

prasarana
didik

yang

lebih

menunjang

dapat

kegiatan

mengembangkan

kemampuannya dalam setiap kegiatan eksrakurikuler khususnya sepaktakraw.
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2.

Bagi Depdiknas
Sebaiknya Depdiknas selaku pengawas lembaga pendidikan memantau

perkembangan kegiatan ekstrakurikuler di setiap tingkat satuan pendidikan untuk
mengetahui perkembangan peserta didik dalam mengembangkan bakat dan
ketrampilan, sehingga dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut serta untuk
memudahkan mencari bibit-bibit atlit olahraga dari masing masing tingkat satuan
pendidikan
3.

Bagi Guru
Sebaiknya dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk lebih

terprogram dan berpedoman pada hasil penelitian – penelitian yang sudah ada
sehingga dapat mengembangkan bakat dan ketrampilan peserta didiknya dalam
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
4.

Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebaiknya dalam melakukan penelitian untuk dapat mencari refrensi atau

sumber data yang lebih luas atau sumber data lain sehingga hasil yang didapat
dalam melakukan penelitian lebih beragam untuk dapat mengetahui tingkat
kesulitan dan ketrampilan dari peserta didik dalam mengembangkan ketrampilan
yang dimiliki oleh peserta didik.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF
Statistics

N

Panjang
Tungkai (X1)
29
0
65.17
65.00
61a
4.714
22.219
20
55
75
1890

Valid
Missing

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

Kelincahan
(X2)
29
0
11.83
12.00
12
.805
.648
3
11
14
343

Ketrampilan
Bermain
Sepak
Takraw (Y)
29
0
250.10
237.00
232a
39.677
1574.239
138
197
335
7253

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Frequency Table
Panjang Tungkai (X1)

Valid

54-57
58-61
62-65
66-69
70-73
74-77
Total

Frequency
1
6
9
8
3
2
29

Percent
3.4
20.7
31.0
27.6
10.3
6.9
100.0

Valid Percent
3.4
20.7
31.0
27.6
10.3
6.9
100.0

Cumulative
Percent
3.4
24.1
55.2
82.8
93.1
100.0

Kelincahan (X2)

Valid

11
12
13
14
Total

Frequency
11
13
4
1
29

Percent
37.9
44.8
13.8
3.4
100.0

Valid Percent
37.9
44.8
13.8
3.4
100.0

68

Cumulative
Percent
37.9
82.8
96.6
100.0

Ketrampilan Bermain Sepak Takraw (Y)

Valid

197-220
221-244
245-268
269-292
293-316
317-340
Total

Frequency
6
11
5
1
4
2
29

Percent
20.7
37.9
17.2
3.4
13.8
6.9
100.0

Cumulative
Percent
20.7
58.6
75.9
79.3
93.1
100.0

Valid Percent
20.7
37.9
17.2
3.4
13.8
6.9
100.0

Lampipran 2 UJI PRASYARAT ANALISIS (UJI ASUMSI)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N
Normal Parametersa,b
Most Extreme
Differences

Panjang
Tungkai (X1)
29
65.17
4.714
.094
.094
-.071
.508
.958

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Kelincahan
(X2)
29
11.83
.805
.243
.243
-.206
1.307
.066

Ketrampilan
Bermain
Sepak
Takraw (Y)
29
250.10
39.677
.186
.186
-.131
1.003
.266

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

UJI LINIERITAS HUBUNGAN
Ketrampilan Bermain Sepak Takraw (Y) * Panjang Tungkai (X1)
ANOVA Table

Ketrampilan
Between (Combined)
Bermain
Groups
Linearity
Sepak Takraw
Deviation from
(Y) * Panjang
Linearity
Tungkai (X1)
Within Groups
Total

Sum of
Squares
28139.02
7932.302

df
15
1

Mean Square
1875.935
7932.302

F
1.530
6.469

Sig.
.224
.024

20206.72

14

1443.337

1.177

.387

15939.67
44078.69

13
28

1226.128

69

Measures of Association
R
Ketrampilan Bermain
Sepak Takraw (Y) *
Panjang Tungkai (X1)

R Squared

.424

Eta

.180

Eta Squared

.799

.638

Keterampilan Bermain Sepak Takraw (Y) * Kelincahan (X2)
ANOVA Table

Ketrampilan
Bermain
Sepak
Takraw (Y) *
Kelincahan
(X2)

Between
Groups

(Combined)
Linearity
Deviation
from Linearity
Within Groups
Total

Sum of
Squares
13909.47
8151.619

df
3
1

Mean Square
4636.491
8151.619

F
3.842
6.755

Sig.
.022
.015

5757.854

2

2878.927

2.386

.113

30169.22

25

1206.769

44078.69

28

Measures of Association
R
Ketrampilan Bermain
Sepak Takraw (Y) *
Kelincahan (X2)

R Squared

.430

.185

Eta

Eta Squared

.562

.316

UJI MULTIKOLINIERITAS
Coefficientsa
Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
Panjang Tungkai (X1)
.975
1.026
Kelincahan (X2)
.975
1.026
a. Dependent Variable: Ketrampilan Bermain Sepak Takraw (Y)

Model
1

Collinearity Diagnosticsa
Variance Proportions
Condition
Panjang
Kelincahan
Model
Dimension
Eigenvalue
Index
(Constant)
Tungkai (X1)
(X2)
1
1
2.994
1.000
.00
.00
.00
2
.004
27.359
.00
.66
.49
3
.002
40.555
1.00
.34
.51
a. Dependent Variable: Ketrampilan Bermain Sepak Takraw (Y)
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Lampiran 3 ANALISIS KORELASI PRODUCT MOMENT
Correlations

Panjang Tungkai (X1) Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Kelincahan (X2)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Ketrampilan Bermain Pearson Correlation
Sepak Takraw (Y)
Sig. (2-tailed)
N

Panjang
Tungkai (X1)
1
.
29
.159
.411
29
.424*
.022

Kelincahan
(X2)
.159
.411
29
1
.
29
.430*
.020

Ketrampilan
Bermain Sepak
Takraw (Y)
.424*
.022
29
.430*
.020
29
1
.

29

29

29

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 4 ANALISIS REGRESI SEDERHANA
Regression
Variables Entered/Removedb
Model
1

Variables
Removed

Variables Entered

Method

a

Panjang Tungkai (X1)

.

Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Ketrampilan Bermain Sepak
Takraw (Y)

Model Summary
Adjusted
Std. Error of
R
R Square
R Square
the Estimate
a
.424
.180
.150
36.589
a. Predictors: (Constant), Panjang Tungkai (X1)

Model
1
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ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
7932.302
36146.39
44078.69

df

Mean Square
7932.302
1338.755

1
27
28

F
5.925

Sig.
.022a

a. Predictors: (Constant), Panjang Tungkai (X1)
b. Dependent Variable: Ketrampilan Bermain Sepak Takraw (Y)

Coefficientsa

Model
1

(Constant)
Panjang Tungkai (X1)

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
17.391
95.844
3.571
1.467

Standardized
Coefficients
Beta
.424

t
.181
2.434

a. Dependent Variable: Ketrampilan Bermain Sepak Takraw (Y)

Regression
Variables Entered/Removedb
Model
1

Variables
Entered
Kelincahan (X2)a

Variables
Removed
.

Method
Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Ketrampilan Bermain
Sepak Takraw (Y)

Model Summary
Adjusted
R
R Square
R Square
a
.430
.185
.155
a. Predictors: (Constant), Kelincahan (X2)

Model
1

Std. Error of
the Estimate
36.478

ANOVAb
Sum of
Squares
df
Regression
8151.619
1
Residual
35927.07
27
Total
44078.69
28
a. Predictors: (Constant), Kelincahan (X2)

Model
1

Mean Square
8151.619
1330.632

b. Dependent Variable: Ketrampilan Bermain Sepak Takraw (Y)
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F
6.126

Sig.
.020a

Sig.
.857
.022

Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
-.637
101.531
Kelincahan (X2)
21.200
8.565
.430
a. Dependent Variable: Ketrampilan Bermain Sepak Takraw (Y)

Lampiran 5.

t
-.006
2.475

Sig.
.995
.020

ANALISIS REGRESI GANDA (MULTIPLE REGRESSION)
Variables Entered/Removedb

Model
1

Variables Entered
Kelincahan (X2),
Panjang
a
Tungkai (X1)

Variables
Removed

Method
.

Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Ketrampilan Bermain Sepak
Takraw (Y)

Model Summary
Adjusted
Std. Error of
R
R Square
R Square
the Estimate
a
.561
.315
.262
34.080
a. Predictors: (Constant), Kelincahan (X2), Panjang
Tungkai (X1)

Model
1

ANOVAb
Sum of
Squares
df
Mean Square
Regression
13880.83
2
6940.413
Residual
30197.86
26
1161.456
Total
44078.69
28
a. Predictors: (Constant), Kelincahan (X2), Panjang Tungkai (X1)

Model
1

b. Dependent Variable: Ketrampilan Bermain Sepak Takraw (Y)
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F
5.976

Sig.
.007a

a
Coefficients

Model
1
(Constant)
Panjang
Tungkai (X1)
Kelincahan
(X2)

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Error
Beta
t
-167.154 120.9
-1.382

Correlations
Sig.
.179

Zeroorder

Partial

Part

3.074

1.384

.365

2.221

.035

.424

.399

.361

18.342

8.105

.372

2.263

.032

.430

.406

.367

a. Dependent Variable: Ketrampilan Bermain Sepak Takraw (Y)
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** MATRIKS INTERKORELASI
═══════════════════════════════
r

x1

x2

y

───────────────────────────────
x1

1.000

0.159

0.424

p

0.000

0.292

0.010

x2

0.159

1.000

0.430

p

0.292

0.000

0.009

y

0.424

0.430

1.000

p

0.010

0.009

0.000

═══════════════════════════════
p = satu-ekor.

** KOEFISIEN BETA DAN KORELASI PARSIAL - MODEL PENUH
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
X

Beta (ß)

SB (ß)

t

p

r-parsial

p

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

-167.144700

1
0.017

3.073482

1.366329

2.249

0.016

0.399

2
0.015

18.342030

8.002182

2.292

0.014

0.406

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
p = satu-ekor.
Galat Baku Estimasi

=

34.080

Korelasi R

=

0.561

Koef. Determinasi R² =

0.315

Peluang Kesalahan p

0.007

=

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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** TABEL RANGKUMAN ANALISIS REGRESI - MODEL PENUH
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Sumber Variasi

Jumlah Kuadrat

db

Rerata Kuadrat

F

R²/r²

p

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Regresi Penuh
0.004

13,880.630

2

6,940.316

5.976

0.315

Variabel X2
0.006

8,151.547

1

8,151.547

7.018

0.185

Variabel X1
0.017

5,729.084

1

5,729.084

4.933

0.130

30,198.000

26

1,161.461

Residu Penuh

──

──

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total
──

44,078.630

──

28

──

──

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

** PERBANDINGAN BOBOT PREDIKTOR - MODEL PENUH
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Variabel

Koefisien Beta

X

Beta

p

Korelasi Parsial
rpar-xy

p

Sumbangan Koef. Det. (R²)
Relatif %

Efektif %

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1

3.073482

0.016

0.399

0.017

41.274

12.997

2

18.342030

0.014

0.406

0.015

58.726

18.493

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total

──

──

──

──

100.000

31.491

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
p = satu-ekor.
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Lampiran 6 INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen Penelitian ketrampilan Sepaktakraw Peserta ekstrakurikuler
di SDN I Pekuncen,Kec.Jatilawang,Kab.Banyumas

1.

Sepak Sila
a.

Saat tester mengatakan “Siap” testee berdiri siap melakukan ketrampilan
sepak sila ditempat yang di tentukan, yaitu di dalam lingkaran yang ber
diameter 2 meter

b.

Saat tester mengatakan “Ya” Testee melakukan ketrampilan sepak sila
sebanyak mungkin

c.

Sepak sila dilakukan selama 1 menit

d.

Skor yang dihitung dari jumlah angka yang di dapat dari melakukan
sepak sila selama 1 menit

1 meter
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2.

Sepak Kura/kuda
a. Saat tester mengatakan “Siap” testee berdiri siap melakukan ketrampilan
sepak Kura/kuda ditempat yang di tentukan, yaitu di dalam lingkaran
yang ber diameter 2 meter
b.

Saat tester mengatakan “Ya” Testee melakukan ketrampilan sepak
Kura/kuda sebanyak mungkin

c.

Sepak Kuda/kura dilakukan selama 1 menit

d.

Skor yang dihitung dari jumlah angka yang di dapat dari melakukan
sepak Kura/kuda selama 1 menit

1 meter

3. Sepak Mula/servis
a. Testee berdiri siap berdiri dalam lingkaran 1 meter sebagai
tekong dengan seorang pelambung bola.
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b. Saat tester memberikan aba-aba “Ya” testee melakukan sepak
mula/servis
c. Sepak mula/servis dilakukan sebanyak 10 bol, dinilai sesuai
dengan jatunya bola yang tela ditetapkan
d. Jumlah skor yang diperoleh dimasukan kedalam lembar
penilaian yang tersedi.
3

1

1

1

3
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3

1

4.

Heading/Menyundul
a.

Saat tester mengatakan “Siap” testee berdiri siap melakukan ketrampilan
Heading/menyundul bola ditempat yang di tentukan, yaitu di dalam
lingkaran yang ber diameter 2 meter

b.

Saat tester mengatakan “Ya” Testee melakukan ketrampilan
Heading/menyundul bola sebanyak mungkin

c.

Heading/menyundul bola dilakukan selama 1 menit

d.

Skor yang dihitung dari jumlah angka yang di dapat dari melakukan
Heading/menyundul selama 1 menit

1 meter
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5.

Smash
a.

Testee berdiri siap berdiri dalam lingkaran 1 meter sebagai tekong
dengan seorang pelambung bola.

b.

Saat tester memberikan aba-aba “Ya” testee melakukan sepak
mula/servis

c.

Sepak mula/servis dilakukan sebanyak 10 bol, dinilai sesuai dengan
jatunya bola yang tela ditetapkan

d.

Jumlah skor yang diperoleh dimasukan kedalam lembar penilaian yang
tersedia.
3

1

1

1

3
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3

1

