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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berlatih bela diri merupakan suatu jenis olahraga yang dimana bertujuan 

untuk merawat diri dan berprestasi dengan kemampuan serta keahlian. Allah 

berfirman; persiapkanlah untuk menghadapi mereka, segala kekuatan yang 

kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang ( yang 

dengan persiapan itu ) kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu (Qs. 

Al-Anfal: 60). 

Pencak silat merupakan salah satu jenis bela diri Indonesia yang telah 

terkenal di mancanegara dan juga dipelajari oleh beberapa negara di dunia. 

Keunikan dari gerakan pencak silat sendiri yang mengandung unsur tarian dan 

seni serta gerakan membuat negara lain tertarik untuk mempelajari bela diri 

pencak silat ini (Amrullah, 2015). 

Di Indonesia sendiri istilah pencak silat baru mulai dipakai setelah 

berdirinya organisasi pencak silat (IPSI), sebelumnya di daerah Sumatera lebih 

dikenal dengan istilah silat, sedangkan di tanah Jawa kebanyakan dikenal 

dengan istilah pencak saja. 

Pencak silat pertama kali diperkenalkan dan dipertandingkan dalam pesta 

olahraga Asia Tenggara ( SEA Games) ke-14 tahun 1987 di Jakarta. 

Perkembangan pencak silat menjadi salah satu olahraga yang mulai 

dipertandingkan di berbagai multi event regional dan internasional memberi 
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konsekuensi bahwa olahraga tersebut sudah diterima menjadi olahraga dunia. 

Hingga kini cabang olahraga pencak silat rutin dipertandingkan dalam SEA 

Games. 

Pada SEA Games 1999 di Brunei Darussalam, tim pencak silat Vietnam 

menjadi tim terbanyak meraih medali Emas, yaitu 7 Medali Emas, 3 Medali 

Perak dan 5 Perunggu, sekaligus mengangkat tim Vietnam menjadi tim tebaik 

sebagai Juara Umum 1 dan juga sejarah untuk pertama kali nya dalam cabang 

pencak silat Vietnam menjadi Juara Umum. 

Pencak silat tidak terlepas dari gerakan pukulan, tendangan, tangkisan, 

jatuhan, dan hindaran. Setiap gerakan memiliki teknik masing – masing dan 

mempunyai fungsi dan kegunaan tersendiri. Tendangan dalam pencak silat 

merupakan teknik penting dalam suatu pertandingan yang juga menentukan 

kemenangan suatu pertandingan bagi atlet tersebut. Tendangan dalam teknik 

pencak silat mengandung unsur – unsur kecepatan (speed), daya ledak (power), 

dan kelincahan (agility) yang sering dilakukan secara berulang-ulang dalam 

setiap pertandingan. Gerakan yang berulang–ulang dalam pertandingan juga 

mempengaruhi kelincahan atlet dalam melakukan serangan dan hindaran dari 

serangan musuh yang juga melakukan tendangan atau pukulan (Amrullah, 

2015). 

Sukadarwanto (2014) menyatakan salah satu faktor dasar yang 

mempengaruhi kemampuan atlet dalam suatu cabang olahraga adalah daya 

ledak otot tungkai, serta kelincahan agar dapat melakukan permainan secara 

maksimal. Kemampuan dalam teknik dasar suatu cabang olahraga 
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menggambarkan tingkat keterampilan dalam cabang olahraga. Indikator yang 

dapat diamati adalah penguasaan teknik dasar olahraganya. Seseorang 

dinyatakan terampil dalam suatu cabang olahraga, apabila dapat mengusai 

teknik – teknik dasar cabang olahraga tersebut dengan sempurna. 

Panjang tungkai adalah jarak vertikal telapak kaki sampai dengan pangkal 

paha yang diukur dengan cara berdiri tegak. Panjang tungkai bagian dari postur 

tubuh memiliki hubungan yang erat dalam kaitannya sebagai pengungkit di 

saat bejalan, belari, melompat maupun menendang. Panjang tungkai sebagai 

salah satu anggota gerak bawah memiliki peran penting dalam kerja olahraga, 

panjang tungkai berfungsi sebagai penompang gerak anggota tubuh bagian 

atas, serta penentu gerakan baik dalam berjalan, berlari, melompat maupun 

menendang. Panjang tungkai sebagai bagian dari komposisi tubuh memiliki 

hubungan yang sangat erat dengan kelincahan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan melihat kondisi di 

lapangan didapatkan hasil obervasi bahwa pesilat di Padepokan Untung 

Surapati Kartasura memiliki panjang tungkai yang bervariasi dan kelincahan 

yang berbeda-beda. Hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian hubungan panjang tungkai dengan kelincahan pada atlet 

pencak silat di Padepokan Untung Surapati Kartasura. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara panjang tungkai bawah dengan kelincahan 

atlet pencak silat ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara panjang tungkai bawah dengan 

kelincahan atlet pencak silat di Padepokan Untung Surapati Kartasura. 

2. Tujuan Khusus 

Mengetahui panjang tungkai bawah dengan kelincahan untuk 

menunjang prestasi atlet pencak silat. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis :  

Untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hubungan 

panjang tungkai bawah dengan kelincahan atlet pencak silat. 

2. Manfaat Praktis :  

a. Manfaat bagi masyarakat 

Memberikan infomasi kepada masyarakat perihal hubungan 

panjang tungkai bawah dengan kelincahan atlet pencak silat. 

b. Manfaat bagi institusi 

Untuk memberikan referensi dalam pengetahuan dan dapat 

menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya. 

 


