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ABSTRAK 

 

Subandriyo. 2009. Hubungan Kelentukan Otot Punggung, Daya Ledak Otot 
Tungkai, Panjang Tungkai terhadap Smes Kedeng dalam Sepak Takraw pada 
Siswa Putra Kelas IV SD Negeri Karanggondang. Skripsi, Jurusan Pendidikan 
Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri 
Semarang. Dosen pembimbing utama Dr. Sugiharto, MS. dan dosen pembimbing 
pendamping Mohamad Annas, S.Pd., M.Pd.                   

Permasalahan dalam penelitian ini adalah berapa besar hubungan 
kelentukan otot punggung, daya ledak otot tungkai, panjang tungkai dengan hasil 
smes kedeng dalam sepak takraw pada siswa putra Kelas IV SD Negeri 
Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kelentukan otot punggung 
dengan smes kedeng dalam sepak takraw pada siswa putra kelas IV SD Negeri 
Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 
2008 / 2009, hubungan daya ledak otot tungkai dengan smes kedeng dalam sepak 
takraw pada siswa putra kelas IV SD Negeri Karanggondang Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008 / 2009, hubungan panjang 
tungkai dengan smes kedeng dalam sepak takraw pada siswa putra kelas IV SD 
Negeri Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun 
ajaran 2008 / 2009 serta hubungan kelentukan otot punggung, daya ledak otot 
tungkai, panjang tungkai dengan smes kedeng dalam sepak takraw pada siswa 
putra kelas IV SD Negeri Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten 
Pekalongan. 

Populasi penelitian berjumlah 20 siswa putra kelas IV SD Negeri 
Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 
2008 / 2009. Teknik pengambilan sampel adalah Total Sampling. Teknik 
pengumpulan data yaitu teknik menggunakan tes dan pengukuran. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis deskriptif, hubungan product moment dan 
analisis regresi ganda. 

Hasil analisis product moment menunjukkan hubungan yang positif dan 
signifikan hubungan kelentukan otot punggung dengan smes kedeng dalam sepak 
takraw pada siswa putra kelas IV SD Negeri Karanggondang Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008 / 2009, hubungan daya 
ledak otot tungkai dengan smes kedeng dalam sepak takraw pada siswa putra 
kelas IV SD Negeri Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten 
Pekalongan tahun ajaran 2008 / 2009, hubungan panjang tungkai dengan smes 
kedeng dalam sepak takraw pada siswa putra kelas IV SD Negeri Karanggondang 
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008 / 2009 serta 
hubungan kelentukan otot punggung, daya ledak otot tungkai, panjang tungkai 
dengan smes kedeng dalam sepak takraw pada siswa putra kelas IV SD Negeri 
Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 
2008 / 2009. Hal ini terbukti dari harga koefisien hubungan antara kelentukan otot 
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punggung dengan smes kedeng dalam sepak takraw r hitung = 0,881 > r tabel  pada 
taraf signifikansi 5% yaitu 0,444. Harga koefisien hubungan antara daya ledak 
otot tungkai dengan smes kedeng dalam sepak takraw r hitung = 0,897 > r tabel  pada 
taraf signifikansi 5% yaitu 0, 444. Harga koefisien hubungan antara panjang 
tungkai dengan smes kedeng dalam sepak takraw r hitung = 0,891 > r tabel  pada taraf 
signifikansi 5% yaitu 0, 444. Harga koefisien hubungan antara kelentukan otot 
punggung, daya ledak otot tungkai, panjang tungkai dengan smes kedeng dalam 
sepak takraw F hitung (33,174) > F tabel (  3,24 ), maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan kelentukan otot punggung, 
daya ledak otot tungkai, panjang tungkai dengan smes kedeng dalam sepak takraw 
pada siswa putra kelas IV SD Negeri Karanggondang Kecamatan Karanganyar 
Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008 / 2009. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan yang positif dan signifikan antara kelentukan otot punggung dengan 
smes kedeng dalam sepak takraw pada siswa putra kelas IV SD Negeri 
Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 
2008 / 2009, antara daya ledak otot tungkai dengan smes kedeng dalam sepak 
takraw pada siswa putra kelas IV SD Negeri Karanggondang Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008 / 2009 dan antara panjang 
tungkai dengan smes kedeng dalam sepak takraw pada siswa putra kelas IV SD 
Negeri Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun 
ajaran 2008 / 2009. kelentukan otot punggung, daya ledak otot tungkai, panjang 
tungkai dengan smes kedeng dalam sepak takraw pada siswa putra kelas IV SD 
Negeri Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun 
ajaran 2008 / 2009. Penulis menyarankan bagi para guru mata pelajaran 
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan didalam mengajar siswa hendaknya diimbangi 
dengan peningkatan kondisi fisik yang berupa latihan untuk meningkatkan 
kelentukan otot punggung, daya ledak otot tungkai dan kepada para peneliti 
olahraga sebaiknya dapat mengembangkan penelitian kearah yang lebih 
meningkatkan prestasi olahraga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sepak takraw merupakan permainan tradisional yang telah dimodifikasi 

dari permainan sepakraga dengan permainan-permainan modern. Sepak takraw 

adalah cabang olahraga permainan asli dari Asia. Permainan sepak takraw 

dimainkan oleh dua regu, yang masing-masing regu terdiri dari 3 pemain di atas 

lapangan yang datar berukuran panjang 13,40 m dan lebar 6,10 m. Ditengah-

tengah dibatasi oleh jaring / net. Permainan ini menggunakan bola yang terbuat 

dari rotan atau bahan sintetis.  

Setiap regu terdiri dari tiga orang, masing-masing menempati posisi 

tekong, apit kanan, dan apit kiri. Tekong merupakan posisi pemain yang berdiri di 

tengah dan agak ke belakang. Sedangkan apit kanan berada di sebelah kanan 

tekong dan apit kiri berada di sebelah kiri tekong. 

Sebagai olahraga beregu maka dalam sepak takraw kemenangan satu 

regu ditentukan oleh banyak faktor antara lain penguasaan teknik bermain sepak 

takraw secara individual dan kerjasama tim ( teamwork ) yang baik antar pemain 

dalam sebuah regu. Menurut Bambang Sujiono,dkk, teknik dasar bermain sepak 

takraw adalah : (1) servis yang dilakukan tekong, (2) menimang, (3) smash, (4) 

main kepala / heading dan (5) block.  

Permainan sepak takraw dimulai dengan melakukan servis yang 

dilakukan oleh tekong ke daerah lapangan lawan. Kemudian pemain regu lawan 
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mencoba memainkan bola dengan menggunakan kaki dan kepala dan anggota 

badan selain tangan, sebanyak tiga kali sentuhan.  

Smes adalah pukulan bola yang keras dan tajam ke arah bidang lapangan 

lawan. Smes dalam permainan sepak takraw merupakan teknik yang paling 

penting dan harus dikuasai oleh seorang pemain, terutama pada posisi apit kanan 

dan apit kiri karena dengan smes ini angka dapat dengan mudah diperoleh dan 

dapat memenangkan pertandingan dengan mudah. Smes dalam permainan sepak 

takraw dapat dilakukan dengan kaki ataupun dengan kepala. Dalam sepak takraw 

teknik smes ada dua yaitu teknik smes gulung dan teknik smes kedeng. 

Smes gulung merupakan teknik smes yang memiliki tingkat kesulitan 

yang tinggi, karena pemain harus menguasai terlebih dahulu teknik gerakan salto. 

Sedangkan smes kedeng adalah jenis smes yang sering dilakukan oleh para 

pemain sepak takraw terutama pemula.  

Untuk dapat meningkatkan prestasi pada suatu cabang olahraga, maka 

faktor fisik memegang peranan yang penting. Menurut Moeloek dalam Nuzul 

(2005) komponen fisik juga merupakan kemampuan dasar tubuh, yang meliputi 

antara lain : daya tahan, kekuatan,  kecepatan, kelincahan, power atau daya ledak, 

kelentukan, keseimbangan, ketepatan, koordinasi.  

Gerakan smes sangat memerlukan kompleksitas gerak fisik dan untuk 

dapat melakukan smes dengan baik maka diperlukan kemampuan dalam 

komponen fisik antara lain panjang tungkai, daya ledak otot tungkai, kelentukan 

otot punggung, dan komponen tersebut perlu diteliti lebih mendalam, untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungannya dengan prestasi sepak takraw. Biasanya 
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siswa Sekolah Dasar melakukan smes kedeng karena lebih mudah dari pada smes 

gulung.  

Menurut Sulaiman (2008: 33) Smes kedeng adalah pukulan smes yang 

dilakukan dengan menjulurkan kaki ke atas mengejar bola, tidak dilakukan 

dengan putaran badan ( salto ) di udara. Smes kedeng dilakukan dengan memukul 

bola dengan kaki kanan ataupun kiri. 

Upaya peningkatan prestasi olahraga perlu dilaksanakan melalui 

pembinaan olahragawan sedini mungkin dengan cara pencarian dan pemantauan 

bakat, pembibitan, pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi. Prestasi maksimal 

dalam olahraga bisa dicapai apabila diletakkan landasan yang kokoh mulai dari 

sekolah dasar. Ini berarti pembinaan untuk meletakkan dasar yang kuat harus 

dilakukan sedini mungkin. Oleh karena inilah yang menentukan perkembangan 

anak baik fisik, mental, emosional, sosial maupun prestasi olahraga. 

Sepak takraw juga diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia mulai dari 

sekolah dasar sebagai olahraga pilihan. Hasil kegiatan olahraga sepak takraw 

Kabupaten Pekalongan di tingkat SD tahun 2007 adalah juara II Tingkat 

Karesidenan, tahun 2008 juara I Karesidenan, tahun 2009 Juara I Karesidenan 

namun belum bisa juara I di tingkat Propinsi. Sedangkan hasil POPDA cabang 

sepak takraw SD Negeri Karanggondang sebagai berikut : (1) tahun 2007 juara II 

tingkat Kecamatan, (2) tahun 2008 juara II tingkat Kecamatan, (3) tahun 2009 

juara III tingkat Kecamatan. Berdasarkan prestasi dalam kejuaraan tingkat 

kecamatan diketahui bahwa kemampuan sepak takraw SD Negeri Karanggondang 

belum optimal.  
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Prestasi maksimal dapat dicapai apabila diletakkan landasan yang kokoh 

melalui kegiatan permasalahan mulai dari sekolah yang terendah, yaitu sekolah 

dasar. Ini berarti pembinaan untuk meletakkan dasar yang kuat harus dilakukan 

sedini mungkin, oleh karena dasar inilah yang menentukan perkembangan anak, 

baik fisik, mental, emosional, sosial maupun prestasi olahraga (Andi Suhendro, 

2004: 2.1) 

Pelajaran dan praktik permainan sepak takraw mulai diajarkan di kelas 

IV di SD Negeri Karanggondang. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan 

bahwa ketika mereka duduk di kelas V, mereka akan mengikuti kejuaraan sepak 

takraw baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Dengan pembinaan 

olahraga sepak takraw sedini mungkin diharapkan mereka dapat menguasai 

permainan tersebut dengan baik. Di SD Negeri Karanggondang siswa kelas IV 

dipersiapkan untuk menjadi atlet pemula, dimana mereka juga diberikan latihan 

peningkatan fisik seperti kekuatan otot, kelenturan, kecepatan, daya tahan. Smes 

yang diajarkan di Sekolah Dasar adalah smes kedeng, karena smes ini tidak 

dilakukan dengan putaran badan ( salto ) di udara tetapi hanya dengan memukul 

bola dengan kaki kanan ataupun kiri.  

Melalui tes dan pengukuran terhadap kelentukan otot punggung, daya 

ledak otot tungkai, panjang tungkai siswa putra kelas IV SD Negeri 

Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 

2008 / 2009 sehingga akan diketahui ada atau tidak hubungannya dengan smes 

kedeng dalam sepak takraw. 
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Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengetahui ada atau tidak hubungan kelentukan otot punggung, daya ledak otot 

tungkai, panjang tungkai dengan smes kedeng dalam sepak takraw siswa putra 

Kelas IV SD Negeri Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Pekalongan tahun ajaran 2008 / 2009. 

 

1.2 Permasalahan 

Dalam sebuah penelitian tentunya mempunyai permasalahan yang akan 

diteliti, dianalisis, dan diusahakan pemecahannya. Dalam penelitian ini 

permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan kelentukan otot punggung dengan hasil smes kedeng 

dalam sepak takraw pada siswa putra Kelas IV SD Negeri Karanggondang 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun 2009 ? 

2.   Apakah ada hubungan daya ledak otot tungkai dengan hasil smes kedeng 

dalam sepak takraw pada siswa putra Kelas IV SD Negeri Karanggondang 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun 2009 ? 

3.   Apakah ada hubungan panjang tungkai dengan hasil smes kedeng dalam 

sepak takraw pada siswa putra Kelas IV SD Negeri Karanggondang 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun 2009 ? 

4. Apakah ada hubungan kelentukan otot punggung, daya ledak otot tungkai, 

panjang tungkai dengan hasil smes kedeng dalam sepak takraw pada siswa 

putra Kelas IV SD Negeri Karanggondang Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Pekalongan tahun 2009 ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasar permasalahan yang dirumuskan diatas, penelitian ini 

mempunyai tujuan yaitu : 

1.  Untuk mengetahui hubungan kelentukan otot punggung dengan hasil smes 

kedeng dalam sepak takraw pada siswa putra Kelas IV SD Negeri 

Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun 

2009. 

2.   Untuk mengetahui hubungan daya ledak otot tungkai dengan hasil smes 

kedeng dalam sepak takraw pada siswa putra Kelas IV SD Negeri 

Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun 

2009. 

3.   Untuk mengetahui hubungan panjang tungkai dengan hasil smes kedeng 

dalam sepak takraw pada siswa putra Kelas IV SD Negeri Karanggondang 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

4. Untuk mengetahui hubungan kelentukan otot punggung, daya ledak otot 

tungkai, panjang tungkai dengan hasil smes kedeng dalam sepak takraw pada 

siswa putra Kelas IV SD Negeri Karanggondang Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman serta penafsiran-

penafsiran yang digunakan, maka penulis menganggap perlu untuk menegaskan 

istilah-istilah sebagai berikut : 
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1.4.1 Korelasi 

Korelasi adalah hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang 

lainnya (Nurhasan, 2003: 8.34). 

 
1.4.2 Kelentukan Otot Punggung 

Sayuti Sahara (2003: 6.32) menjelaskan bahwa kelentukan merupakan 

keleluasaan gerak sendi atau sejumlah persendian yang diukur dengan besar 

derajatnya. 

Kelentukan otot punggung adalah kemampuan sendi pada otot punggung 

untuk dapat melakukan gerak dengan ruang gerak seluas-luasnya atau lancar. 

 
1.4.3 Daya Ledak Otot Tungkai  

Hadi Marwanto (2007: 22) menjelaskan daya ledak otot tungkai 

merupakan kekuatan otot tungkai dalam mengatasi tahanan atau beban dalam 

suatu gerakan utuh dengan kecepatan yang singkat. 

Daya ledak otot tungkai adalah kemampuan untuk mempergunakan 

kekuatan otot tungkai secara maksimal untuk menghasilkan kerja fisik yang 

dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

 
1.4.4 Panjang Tungkai 

Hadi Marwanto (2007: 26) menjelaskan bahwa panjang tungkai adalah 

jarak vertikal antara telapak kaki sampai dengan pangkal paha yang diukur dengan 

cara berdiri tegak. 

Panjang tungkai adalah panjang seluruh kaki dari telapak kaki sampai 

dengan pangkal paha. 
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1.4.5 Smes Kedeng dalam Sepak Takraw 

Menurut Sulaiman. (2008: 33) Smes kedeng adalah pukulan smes yang 

dilakukan dengan menjulurkan kaki ke atas mengejar bola, tidak dilakukan 

dengan putaran badan ( salto ) di udara. Smes kedeng dilakukan dengan memukul 

bola dengan kaki kanan ataupun kiri. 

Smes kedeng dalam sepak takraw adalah suatu pukulan bola yang tajam 

yang bertujuan untuk memberikan tekanan terhadap lawan melalui pukulan ke 

arah bidang lapangan lawan dengan menjulurkan kaki ke atas mengejar bola 

dengan kaki kanan ataupun kiri. 

 
1.4.6 Siswa Putera 

Putera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti anak laki-laki. Jadi 

yang dimaksud dengan putera disini adalah anak laki-laki yang bersekolah di SDN 

Karanggondang kelas IV tahun pelajaran 2008/2009. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada : 

1) Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang positif bagi proses belajar dan mengajar mata pelajaran Pendidikan 

Jasmani dan Kesehatan khususnya pada sepak takraw di SD Negeri 

Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.  

2) Sebagai bahan pertimbangan guru pendidikan jasmani dalam mengajar siswa 

olahraga dengan smes kedeng dalam sepak takraw. 
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3) Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa komponen kondisi fisik 

yang baik dapat mempengaruhi pencapaian prestasi dalam sepak takraw. 

4) Sebagai bahan pertimbangan bagi pelatih atau pembina olahraga sepak 

takraw dalam memilih atlet sepak takraw. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Teoritik 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas ( x ) dan satu variabel terikat 

( y ), yaitu kelentukan otot punggung ( x1 ), daya ledak otot tungkai ( x 2 ), panjang 

tungkai ( x 3 ), dan smes kedeng dalam sepak takraw ( y ). Oleh karena itu, kajian 

teoritik yang akan dibahas dalam bab ini adalah teori tentang kelentukan otot 

punggung, daya ledak otot tungkai, panjang tungkai, smes kedeng dalam sepak 

takraw. 

2.1.1 Kelentukan Otot Punggung 

Tulang-tulang yang kita miliki tidak akan berfungsi sebagai alat gerak 

apabila tidak digerakkan oleh otot. Dalam tubuh kita terdapat lebih dari 600 otot. 

Otot ini membentuk kira-kira 40% dari berat badan secara keseluruhan. Otot 

merupakan suatu jaringan. Sel-sel otot bergabung menjadi serabut-serabut otot, 

dan kumpulan serabut otot menjadi otot. Bentuk dan ukuran otot sangat 

bervariasi, ada yang berbentuk lingkaran, pipih, pendek dan panjang. Ukurannya 

mulai dari yang sangat besar, misalnya otot deltoid yang menggerakkan bahu, 

sampai yang sangat kecil seperti otot yang menggerakkan mata, panjangnya hanya 

beberapa milimeter saja (Yosaphat Sumardi, 2007:4.31). 

Ada tiga macam jaringan otot dalam tubuh manusia yaitu : 

1) Otot Rangka 
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Otot ini melekat pada rangka. Pada umumnya otot rangka berbentuk 

seperti sekoci, bagian tengahnya menggembung disebut capal dan kedua 

ujungnya disebur tendon ( urat otot ). Tendon terbuat dari jaringan ikat yang kuat 

dan kenyal, berguna untuk melekatkan otot pada tulang. Otot rangka akan bekerja 

apabila ada perintah dari otak yang disampaikan melalui syaraf. Gerakannya cepat 

menyebabkan gerakan pada tubuh. 

2) Otot Polos 

Pada otot polos tidak terlihat satu helai pun garis melintang karena tidak 

mempunyai kendali apa pun terhadap gerakan-gerakannya maka otot ini 

dinamakan otot tak sadar. Kerja otot ini tidak dipengaruhi oleh kehendak. 

Gerakannya lamban, berirama dan tidak mudah lelah. Otot polos tetap bekerja 

meskipun kita sedang tidur. 

Bagian tubuh yang tersusun oleh otot polos antara lain dinding kandung 

kencing, dinding pembuluh darah, dinding saluran pencernaan, dinding rahim dan 

di sekitar biji mata. 

3) Otot Jantung 

Otot ini hanya terdapat pada jantung. Sel-sel menyerupai otot rangka tetapi 

kerjanya seperti otot polos. Otot ini tidak dapat dikendalikan secara sadar tetapi 

terus bekerja sepanjang waktu dengan gerakan berirama memompakan darah ke 

seluruh tubuh. 

Yunusul Hairy (2002: 4.44) mengemukakan definisi kelentukan yaitu 

sebagai ruang gerak persendian.  



12 

 

Sayuti Sahara (2003: 6.32) menjelaskan bahwa kelentukan merupakan 

keleluasaan gerak sendi atau sejumlah persendian yang diukur dengan besar 

derajatnya. 

Menurut Andi Suhendro, dkk (2004: 4.47) kelentukan adalah kemampuan 

suatu persendian beserta otot-otot di sekitarnya melakukan gerak secara maksimal 

tanpa menimbulkan gangguan pada bagian-bagian tersebut. Faktor utama yang 

menentukan kelentukan seseorang adalah bentuk sendi elastisitas otot dari 

ligamen. Orang yang lentuk ( fleksibel ) adalah orang yang tubuhnya mempunyai 

ruang gerak yang luas dalam sendi-sendi serta mempunyai otot yang elastis. 

Kelentukan dapat ditingkatkan melalui latihan-latihan. Seseorang yang kurang 

memiliki kelentukan biasanya mudah lelah, gerakannya kaku dan lambat dalam 

belajar keterampilan fisik. 

Kelentukan adalah kemungkinan gerak seluas-luasnya pada sendi. Tujuan 

latihan kelentukan adalah untuk menghilangkan kekakuan, menambahkan 

elastisitas jaringan dan otot serta mengurangi ketegangan pada otot. Dengan 

demikian derajat kemungkinan gerak pada sendi lebih besar, sehingga terhindar 

dari kemungkinan cidera  (Depdikbud, 1994: 24). 

Menurut Rusli Lutan (2002: 68) fleksibilitas adalah ruang gerak dari 

berbagai sendi tubuh. Fleksibilitas merupakan gambaran dari luas sempitnya 

ruang gerak pada berbagai persendian yang ada dalam tubuh kita. Fleksibilitas 

mempengaruhi kemampuan kita untuk bergerak. Namun fleksibilitas dapat dilatih 

sehingga semakin meningkat. Tapi semakin berkurang seiring dengan peningkatan 

usianya. 
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Menurut Suharno, HP (1993: 38) kelentukan adalah kemampuan atlet 

melakukan gerak dalam ruang gerak sendi. Kegunaan kelentukan adalah sebagai 

berikut : 

a) Mempermudah atlet berlatih teknik-teknik tinggi. 

b) Menghindari terjadinya cedera. 

c) Seni gerak tercermin indah, enak dilihat. 

d) Seni gerak tercermin indah, meningkatkan kelincahan, kecepatan dan 

koordinasi. 

e) Meningkatkan prestasi olahraga. 

f) Efektif dan efisien tenaga. 

g) Membentuk sikap tubuh yang baik.  

 
Tulang belakang atau tulang punggung ( vertebral column )merupakan 

sumbu dari badan dan berhubungan dengan tengkorak. Jumlah tulang belakang 

ada 33 ruas tulang punggung yang terbagi menjadi : 

a) Tulang leher  

b) Tulang punggung  

c) Tulang ekor 

 
Keseluruhan tulang belakang melengkung membentuk huruf S. Tulang 

belakang sangat kuat sehingga dapat menegakkan tubuh dan menopang kepala 

yang berat, pada saat yang sama cukup lentur untuk membungkuk dan meliuk        

( Yosaphat Sumardi, 2007: 4.7). 
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Gambar 1 
Tulang Belakang dilihat dari samping 

(Yosaphat Sumardi, 2007. Konsep Dasar IPA SD. Hal: 4.8) 

 
Menurut Syaifuddin dalam Joko Pardiyanto (2003: 27) kemungkinan 

gerakan yang terjadi pada tulang belakang adalah : fleksi, ektensi, abduksi dan 

rotasi. Gerakan ini terjadi karena tulang belakang memiliki susunan yang unik 

karena tulang belakang memiliki sifat lentuk dapat bergerak ke depan, ke 

belakang dan ke samping. 

Yunusul Hairy (2002: 4.44 ) mengemukakan bahwa struktur yang 

membatasi kelentukan adalah (1) tulang, (2) otot, (3) ligamen dan struktur lainnya 

yang berhubungan dengan bonggol sendi, (4) tendon dan jaringan ikat lainnya, (5) 

kulit. Batas-batas kemampuan yang disebabkan struktur tulang membatasi 

persendian tertentu, misalnya persendian engsel seperti pada persendian siku. 

Latihan yang baik untuk memelihara kelentukan adalah dengan peregangan atau 

stretching. Stretching latihan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu (1) statik, (2) 
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balistik, (3) kontraksi relaksasi. Peregangan statik adalah peregangan yang 

dilakukan tanpa dihentak-hentakkan, tetapi pada posisi meregang harus 

dipertahankan beberapa waktu, misalnya pada waktu selunjur, kedua kaki lurus ke 

depan, dan waktu mencium lutut, kedua kaki tetap lurus dan dipertahankan 

beberapa detik. Peregangan balistik adalah peregangan yang dilakukan dengan 

menghentak-hentakkan, tetapi pada posisi meregang tidak dipertahankan, 

misalnya pada waktu selunjur, kedua kaki lurus ke depan, dan waktu mencium 

lutut tidak perlu dipertahankan tapi dilakukan secara berulang-ulang dan kedua 

kaki tetap lurus. Kontraksi relaksasi meregangkan otot-otot tertentu sampai batas 

gerakan maksimal. 

Jadi kelentukan otot punggung adalah kemampuan sendi pada otot 

punggung untuk dapat melakukan gerak dengan ruang gerak seluas-luasnya atau 

lancar.  

Pemain sepak takraw membutuhkan kelenturan karena ruang gerak yang 

disediakan cukup sempit. Kelentukan otot punggung diperlukan dalam permainan 

sepak takraw karena kadang-kadang bola datang tidak tepat sasaran sehingga 

elastisitas tubuh pemain diperlukan untuk menjangkau bola, juga pada saat 

melakukan gerakan smes. Kelentukan otot punggung juga meningkatkan 

kelincahan, kecepatan dan koordinasi, menghindari cidera, seni gerak tercermin 

indah serta enak dilihat. 
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2.1.2 Daya Ledak Otot Tungkai 

Dalam kehidupan sehari-hari diperlukan energi dalam memindahkan 

sebagian atau seluruh tubuh dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dilakukan 

pada suatu saat dan secara tiba-tiba. 

Tulang dan otot merupakan jaringan yang paling banyak mengisi tubuh 

manusia. Tulang berfungsi untuk menopang tubuh dan bagian-bagiannya. 

Sedangkan otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh.  

Kekuatan otot adalah kemampuan untuk melakukan tugas gerak dengan 

usaha maksimum. Jika seseorang mampu mengangkat sebuah beban yang cukup 

berat, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki kekuatan yang cukup 

besar, karena ia tampak mengerahkan tenaganya semaksimal mungkin, dan otot-

ototnya tegang atau berkontraksi untuk mengatasi beban itu (Rusli Lutan,        

2002: 63).  

Yosaphat Sumardi (2007: 4.35) menjelaskan bahwa otot-otot tidak dapat 

berkontraksi secara terus menerus. Setelah berkontraksi otot perlu beristirahat 

untuk mendapatkan kesegaran kembali. Apabila dipaksa berkontraksi terus 

menerus, akibatnya otot akan menjadi kejang. Jika otot mendapat latihan yang 

teratur dalam waktu yang cukup lama. Otot dapat menjadi lebih besar dan kuat. 

Otot yang sehat dan terlatih tidak mudah renggang dan robek. Sebaliknya, otot 

yang tidak digunakan akan mengecil dan lemah. Jumlah sel otot di dalam tubuh 

tetap sama, tetapi olah raga yang teratur dapat menambah besar ukuran tiap sel, 

otot akan menjadi lebih besar dan kuat. Olahraga yang teratur juga membuat 
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tubuh lebih efisien dalam menyediakan oksigen dan glukosa bagi otot, paru 

tumbuh lebih besar dan jantung berdetak lebih kuat. 

a. Otot-otot Tungkai Manusia 

Kekuatan otot tungkai dihasilkan dari kerja otot-otot tungkai atas dan 

tungkai bawah. Otot-otot tungkai bekerja atau melawan beban dengan 

mengerahkan kekuatan maksimal. 

Menurut Syaifudin dalam Joko Pardiyanto (2003: 21) otot-otot yang 

terdapat pada tungkai manusia yaitu : 

1) Otot-otot tungkai atas  ( otot pada paha ), mempunyai selaput pembungkus 

yang sangat kuat disebut fasialata yang dibagi atas 3 golongan yaitu : 

a) Otot abduktor terdiri dari : 

(1) Muskulus abduktor maldanus sebelah dalam. 

(2) Muskulus abduktor brevis sebelah tengah. 

(3) Muskulus abduktor longus sebelah luar. 

Ketiga otot ini menjadi satu yang disebut muskulus abduktor 

femoralis. Fungsinya menyelenggarakan gerakan abduksi dari femur. 

b) Muskulus ekstensor / otot berkepala empat. Otot ini merupakan otot yang 

terbesar terdiri dari : 

(1)   Muskulus rektur femoris. 

(2) Muskulus vastus lateralis eksternal. 

(3) Muskulus vastus medialis internal. 

(4) Muskulus vastus inter medial. 
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c) Otot fleksor femoris yang terdapat dibagian belakang paha terdiri dari : 

(1) Biseps femoris, fungsinya membengkokkan paha dan meluruskan 

tungkai bawah. 

(2) Muskulus semi membranosus, fungsinya membengkokkan tungkai 

bawah. 

(3) Muskulus semi tendinosus, fungsinya membengkokkan urat bawah 

serta memutarkan kedalam. 

(4) Muskulus sartorius, fungsinya eksorotasi femur, memutar ke luar 

pada fakti lutut mengetul, serta membantu gerakan fleksi femur dan 

membengkokkan keluar. 

 
2) Otot tungkai bawah, terdiri dari : 

a) Otot tulang kering depan muskulus tibialis anterior. Fungsinya 

mengangkat pinggir kaki sebelah tengah dan membengkokkan kaki. 

b) Muskulus ekstensor falangus longus. Fungsinya meluruskan jari telunjuk 

ke tengah jari, jari manis dan kelingking kaki. 

c) Otot kedang jempol. Fungsinya dapat meluruskan ibu jari kaki.  

d) Urat akile. Fungsinya meluruskan kaki di sendi tumit dan 

membengkokkan tungkai bawah lutut. 
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Gambar 2  
Anatomi Tungkai 

(Drs. Syaifuddin, B.Ac. 1995. Anatomi Tungkai. Hal : 57) 
 

Berdasarkan susunan otot tungkai di atas, kekuatan otot tungkai dihasilkan 

oleh kontraksi otot-otot tungkai atas dan tungkai bawah. Dalam hal ini otot-otot 

tungkai atas dan bawah berkontraksi untuk mengangkat tubuh atau memindahkan 

tubuh dari satu titik ke titik lain. 
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Menurut Bambang Sujiono, dkk, daya ledak adalah kekuatan untuk 

mempergunakan kekuatan maksimal yang digunakan dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya.  

Joko Pardiyanto (2003: 16) menjelaskan bahwa power merupakan salah 

satu komponen kondisi fisik yang terdiri dari unsur kekuatan dan kecepatan yang 

dilakukan dalam waktu yang cepat dan singkat. 

Sedangkan Suharno, HP, (1993: 28) Explosive power atau kekuatan daya 

ledak ialah kemampuan sebuah otot untuk mengatasi beban dengan kecepatan 

tinggi dalam satu gerakan yang utuh. 

Rusli Lutan (2002: 72) menjelaskan bahwa power adalah kemampuan 

untuk mengerahkan usaha maksimal secepat mungkin. Karena itu, istilah power 

sering disebut dalam istilah daya ledak, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan tugas 

dengan kekuatan disertai dengan kecepatan. 

Harsono menjelaskan bahwa power adalah hasil dari kekuatan dan 

kecepatan. Kalau dua orang individu masing-masing mengangkat beban yang 

beratnya 50 kg, akan tetapi yang seorang mengangkatnya lebih cepat maka dapat 

dikatakan dia mempunyai power yang lebih baik dari pada yang mengangkat lebih 

lambat. Sehingga dapat dikatakan power adalah kemampuan otot untuk 

mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Power 

diperlukan di semua cabang olahraga.  

Bambang Sujiono, dkk menjelaskan bahwa daya ledak merupakan satu 

komponen penting dari kondisi fisik yang dapat menentukan hasil prestasi 



21 

 

seseorang dalam keterampilan gerak. Sedangkan besar kecilnya daya ledak 

dipengaruhi oleh otot yang melekat dan membungkus tungkai tersebut.   

Dasar ( basic ) pembentukan daya ledak ( power ) adalah kekuatan. 

Kekuatan otot tungkai merupakan salah satu unsur pembentuk daya ledak.  Daya 

ledak yang dimiliki seseorang atau atlit dapat menentukan tingkat 

keterampilannya didalam olahraga. Pencapaian prestasi yang maksimal tidak 

dapat diraih tanpa adanya kekuatan yang prima dari seorang atlit. Selain itu pula 

unsur kondisi fisik merupakan unsur penentu sejauh mana seorang atlit dapat 

bertahan dalam suatu pertandingan, salah satunya ialah daya ledak. Daya ledak 

yang baik akan meningkatkan kemampuan dan kecepatan seseorang dalam berlari 

atau melompat. 

Hadi Marwanto (2007: 22) menjelaskan daya ledak otot tungkai 

merupakan kekuatan otot tungkai dalam mengatasi tahanan atau beban dalam 

suatu gerakan utuh dengan kecepatan yang singkat. 

Daya ledak otot tungkai dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui 

latihan-latihan yang mengarah pada hasil lompatan. Latihan yang dapat 

meningkatkan kekuatan otot tungkai adalah berjalan dan berlari. 

 
b. Peranan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Smes Kedeng dalam Sepak 

Takraw 

Peranan kekuatan otot tungkai terhadap smes kedeng dalam sepak takraw 

adalah kekuatan otot tungkai yang baik, akan membantu kemampuan seseorang 

dalam melangkahkan kaki dengan frekuensi yang lebih cepat.   
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Daya ledak yang dimiliki seorang pemain dapat menentukan tingkat 

keterampilannya di dalam olahraga. Pada teknik smash, daya ledak terhadap otot 

tungkai ikut berperan terhadap keberhasilan melakukan gerakan smash kedeng 

dalam upaya memberikan tekanan pada pihak lawan. Dimana pada teknik smash 

kedeng dilakukan dengan kekuatan melakukan lompatan secara eksplosive dengan 

melakukan tolakan satu kaki disertai dengan ketepatan waktu ( timing ) serta 

power dari kaki tumpu untuk memukul bola saat berada pada titik tertinggi serta 

penempatan bola ke daerah kosong sehingga teknik smash kedeng dikatakan 

berhasil. Daya ledak otot tungkai untuk memberikan tekanan pada lantai pada saat 

menolak merupakan titik tolak yang menentukan tinggi lompatan. 

Olahraga sepaktakraw membutuhkan tenaga, terutama otot-otot tubuh 

bagian bawah. Otot tungkai kaki digunakan pada gerakan menimang-nimang bola, 

memaha, mengumpan bola. Daya ledak otot diperlukan oleh apit kanan atau apit 

kiri saat melakukan smes. 

Daya ledak otot tungkai yang baik sangat berperan baik dalam upaya 

mengantarkan tubuh ke udara dan pada saat menendang bola dengan kaki agar 

smash yang keras dan akurat maupun pada saat take off dengan kedua kaki. Untuk 

mendapatkan lompatan yang baik, gerakan lompatan harus didukung sejumlah 

otot serta sistem kerja anatomi tubuh yang digerakkan dalam melompat.  

Kekuatan lompatan dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui latihan-

latihan yang menunjang dan mengarah pada latihan untuk meningkatkan daya 

ledak yaitu latihan yang berbentuk kontraksi isotonik yaitu suatu kontraksi otot 

yang tegangan ototnya selalu konstan pada saat terjadi perpendekan seperti 
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melakukan latihan berjalan, isometrik adalah kontraksi yang terjadi tanpa terjadi 

perubahan panjang seperti latihan mendorong beban atau sesuatu, dan isokenetis 

adalah kontraksi dimana kecepatan bergeraknya sendi relatif tetap seperti 

menahan suatu beban yang berat seperti burble (Bambang Sujiono, dkk). 

Jadi daya ledak otot tungkai adalah kemampuan untuk mempergunakan 

kekuatan otot tungkai secara maksimal untuk menghasilkan kerja fisik yang 

dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  

 
2.1.3 Pengertian Panjang Tungkai 

Menurut Watson dalam Andi Suhendro (2004: 2.19) menyatakan bahwa 

keberhasilan atlet dalam mencapai puncak turut ditentukan oleh sifat-sifat seperti 

tinggi badan dan berat badan. 

Setiap cabang olahraga memiliki karakteristik masing-masing. Dengan 

demikian membutuhkan kesesuaian terhadap bentuk tubuh agar dapat mendukung 

tercapainya mutu prestasi yang tinggi, dalam hal ini diperlukan pengukuran 

antropometri (Andi Suhendro, 2004: 2.19) 

Menurut Bambang Sujiono, dkk tungkai adalah bagian bawah tubuh 

manusia yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh, seperti berjalan, berlari, 

melompat. Terjadinya gerakan pada tungkai tersebut disebabkan adanya otot-otot 

dan tulang, otot sebagai alat gerak aktif dan tulang alat gerak pasif. 

Hadi Marwanto (2007: 26) menjelaskan bahwa panjang tungkai adalah 

jarak vertikal antara telapak kaki sampai dengan pangkal paha yang diukur dengan 

cara berdiri tegak. Tungkai sebagai anggota gerak bawah berfungsi sebagai 
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penopang gerak anggota tubuh bagian atas, serta penentu gerakan baik dalam 

berjalan, berlari, melompat maupun menendang. 

Menurut Bambang Sujiono, dkk, tungkai adalah bagian bawah tubuh 

manusia yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh, seperti berjalan, berlari, dan 

melompat. Terjadinya gerakan pada tungkai tersebut disebabkan adanya otot-otot 

dan tulang. Otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. 

Menurut Warsito (2001: 20) tungkai terdiri dari tungkai atas dan tungkai 

bawah. Tungkai atas yaitu dari pangkal paha sampai lutut, dalam istilah anatomi 

disebut femur. Tungkai bawah yaitu dari lutut sampai pergelangan kaki, dalam 

istilah anatomi disebut leg. Tungkai bawah ini terdiri dari dua tulang, yakni os 

tibia dan os fibula. Os tibia atau tulang kering kerangka yang utama dari tulang 

bawah dan berupa tulang pipa. Sedang os fibula atau tulang betis letaknya sebelah 

lateral tungkai bawah, berupa tulang pipa. Tempurung lutut terdapat diantara 

tungkai atas dan tungkai bawah. 

Menurut Much. Huda dalam Warsito (2001: 20) panjang tungkai adalah 

seluruh kaki dari pangkal paha ke bawah.  

Panjang otot sama pentingnya dengan panjang tulang, semakin panjang 

otot semakin panjang tulangnya, dimungkinkan besar pula kekuatannya.  Panjang 

tungkai juga merupakan keuntungan kekuatan, karena dengan panjang tungkai 

dan explosive yang baik tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap 

kekuatan ototnya. Makin panjang otot makin kuat pula untuk bergerak. Seseorang 

yang mempunyai panjang tungkai yang lebih panjang dengan yang lain 

kemungkinan akan mempunyai lompatan yang lebih baik karena lebih lebar 
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lompatannya atau langkahnya. Panjang tungkai berkaitan dengan keleluasaan 

untuk melakukan sepakan ketika melakukan smes kedeng dalam sepak takraw. 

Jadi panjang tungkai adalah panjang seluruh kaki dari telapak kaki sampai 

dengan pangkal paha. 

 
2.1.4 Smes Kedeng dalam Sepak Takraw 

2.1.4.1 Pengertian Sepak Takraw 

Menurut Sulaiman (2008: 1) sepak takraw adalah suatu permainan yang 

menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dimainkan di atas lapangan yang datar 

berukuran panjang 13,40 m dan lebar 6,10 m. Di tengah-tengah dibatasi oleh 

jaring / net. Pemainnya terdiri dari dua pihak yang berhadapan, masing-masing 

terdiri dari 3 orang.  

Sepak takraw adalah suatu bentuk permainan yang dimainkan oleh 2 regu 

masing-masing terdiri dari 3 pemain di atas lapangan seluas lapangan bulu 

tangkis, menggunakan net dan bola yang terbuat dari rotan atau bahan sintetis 

dengan gerakan menyepak atau menggunakan seluruh anggota badan kecuali 

dengan tangan (Depdiknas, 2001: 141). 

Muhamad Suhud menjelaskan teknik dasar melakukan smes adalah 

sebagai berikut : 

1) Bola harus disambut (dikejar). 

2) Timingnya harus tepat. 

3) Gerakan tubuh cepat. 

4) Pandangan pada bola, lihat keadaan bola (tinggi, rendah dan jalannya bola). 

5) Atus posisi tubuh, yang harus melakukan smes. 
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6) Sesudah menginjak tanah lagi, pemain harus segera pindah ke posisinya yang 

baru di lapangan. 

 
2.1.4.2 Lapangan Sepak Takraw 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 
Lapangan Sepak Takraw 

(Depdiknas, 2001. Buku I Materi Pelatihan Guru Pendidikan Jasmani  
dan Kesehatan SD/Pembina dan Pelatih Klub Olahraga  

Usia Dini SD. Hal: 143) 
 

 
Sulaiman (2008: 9) menjelaskan bahwa : 

a) Ukuran lapangan sepak takraw berbentuk persegi panjang berukuran 6,1 m 

lebar dan 13,4 m panjang, dibagi dua oleh garis tengah yang ditarik dari kedua 

garis pinggir setebal 2 cm. 

b) Pada kedua bagian lapangan dibuat lingkaran servis dengan jari-jari 30 cm 

dengan jarak 2,45 m dari garis belakang, 4,25 m dari garis tengah lapangan 

dan 3,05 m dari garis tepi lapangan. 

c) Di sudut garis tengah pada kedua sisinya dibuat setengah lingkaran jari-jari   

90 cm diukur dari garis sebelah dalam sehingga terdapat 4 buah 4
1 lingkaran. 

 

4,25m 

3,05m 
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2.1.4.3 Perlengkapan Permainan Sepak Takraw 

a) Net terbuat dari nilon / benang kuat dengan panjang 6,1 m, lebarnya 70 cm. 

b) Tiang net terbuat dari besi dengan diameter 4 cm, dengan tinggi 155 cm. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 
Tiang Net dan Jaring 

(Sulaiman. 2008. Sepak Takraw. Hal: 11) 

 

c) Bola sepak takraw terbuat dari rotan atau plastik dengan lingkaran bola untuk 

putra : 42-44 cm; puteri : 43-45 cm. Berat bola untuk putra : 170 – 180 gram: 

puteri : 150 – 160 gram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5 
Bola Takraw 

(Sulaiman. 2008. Sepak Takraw. Hal: 11) 

 

1,55m 
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2.1.4.4 Smes Kedeng dalam Sepak Takraw 

Menurut Sulaiman. (2008: 1) smes adalah pukulan bola yang keras dan 

tajam ke arah bidang lapangan lawan. Smes dapat dilakukan dengan kaki ataupun 

kepala. Smes dengan kaki yaitu pada bagian punggung ( kura ), kaki bagian luar, 

kaki bagian dalam dan telapak kaki. Smes dengan kepala yaitu kepala bagian 

depan ( dahi ) dan kepala bagian samping ( pelipis ). 

Smes dalam sepak takraw merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam pola serangan. Dalam permainan sepak takraw, smes merupakan teknik 

gerakan yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.  

Menurut Ratinus dalam Bambang Sujiono, dkk mengungkapkan 

beberapa teknik smes yang perlu diperhatikan guna mendapatkan hasil yang 

maksimal dalam melakukan smes yaitu : 

1. Perhatian dipusatkan kepada bola. 

2. Jangan ragu-ragu untuk melakukan smes, ambillah keputusan yang tepat. 

3. Tentukan kemana smes akan diarahkan. 

4. Melompat dengan ketinggian secukupnya sesuai dengan keperluannya, bila 

perlu lebih tinggi lagi agar smesnya sempurna. 

5. Untuk smes jangan sampai tersentuh. 

6. Mata diarahkan ke bola. 

 
Menurut Sulaiman (2008: 33) Smes kedeng adalah pukulan smes yang 

dilakukan dengan menjulurkan kaki ke atas mengejar bola, tidak dilakukan 

dengan putaran badan ( salto ) di udara. Smes kedeng dilakukan dengan memukul 
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bola dengan kaki kanan ataupun kiri. Sedangkan teknik melakukan smes kedeng 

adalah sebagai berikut: 

7) Sikap awal berdiri membelakangi net. Awalan dilakukan dengan cepat 

dengan lari kecil menuju arah datangnya bola. 

8) Menolak keatas dengan bertumpu pada salah satu kaki terlebih dahulu, 

kemudian segera diikuti dengan merendahkan badan dengan jalan menekuk 

lutut agak ke bawah. Tolakan kaki tumpu ke atas secara eksplosif dengan 

bantuan kedua lengan. 

9) Luruskan tungkai serta putar badan ( pinggul, punggung, bahu ) ke arah 

dalam, kemudian lakukan smes dengan punggung kaki atau punggung kaki 

bagian luar dibantu dengan putaran pinggul dan punggung. 

10) Gerakan ikutan dimulai dari tungkai, punggung, bahu dan lengan secara 

bersamaan berputar ke arah luar, kemudian tungkai ditarik ke bawah dan 

mendarat dengan kedua kaki dalam keadaan mengeper. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 
Teknik Smes Kedeng pada Saat Memukul Bola 

(Sulaiman. 2008. Sepak Takraw. Hal: 34) 
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Sedangkan teknik smes kedeng menurut Mohamad Annas (1999: 15) 

digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 7 
Teknik Smes Kedeng 

(Mohamad Annas. 1999. Perbedaan Latihan Smes Kedeng antara  
Menggunakan Area Bertahap dan Area Tetap terhadap Keterampilan Smes 

Kedeng Sepak Takraw pada Siswa Putera Kelas II SMU Negeri 1  
Subah Batang Tahun Pelajaran 1998/1999. Hal: 15) 

 
 
Keterangan gambar : 

1) Sikap persiapan yaitu ambil sikap siap dengan jarak yang cukup dari net dan 

memperhatikan arah datangnya bola. 

2) Ayunan kaki dengan daya ledak tungkai untuk mengangkat tubuh ke atas 

pada saat bola mulai jatuh ke bawah. 

3) Sikap pada saat perkenaan dengan bola yaitu terletak pada saat posisi bola 

berada di samping depan badan dan masih dalam jangkauan kaki, segera 
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ambil posisi setengah menghadap bola, kemudian salah satu kaki disepakkan 

pada bola dengan tanpa disertai kaki ayun terlebih dahulu. Untuk 

memperoleh hasil sepakan yang keras usahakan badan mengikuti gerakan 

kaki. Dan pada saat pendaratan diusahakan sedekat mungkin dengan tempat 

dilakukannya tolakan. 

 
Permainan sepak takraw membutuhkan keterampilan fisik dan teknik 

yang cukup tinggi. Cabang olahraga sepaktakraw memerlukan berbagai 

komponen fisik terutama : kekuatan, kelenturan, daya ledak ( power ), antisipasi, 

sehingga setiap pemain dituntut memiliki kondisi fisik prima sehingga dapat 

menjalin sinergi gerak dengan pemain lainnya dalam satu regu sepak takraw. 

Komponen kekuatan, kecepatan, kelenturan dan daya ledak ( power) 

sangat dibutuhkan sekali oleh smasher ( apit kiri / kanan ) terutama saat 

melakukan gerakan smes. 

Jadi smes kedeng dalam permainan sepak takraw adalah suatu pukulan 

bola yang tajam yang bertujuan untuk memberikan tekanan terhadap lawan 

melalui pukulan ke arah bidang lapangan lawan dengan menjulurkan kaki ke atas 

mengejar bola dengan kaki kanan ataupun kiri. 

 
2.2 Kerangka Pikir 

Sepak takraw adalah suatu permainan yang menggunakan bola yang 

terbuat dari rotan, dimainkan di atas lapangan yang datar berukuran panjang 13,40 

m dan lebar 6,10 m. Di tengah-tengah dibatasi oleh jaring / net. Pemainnya terdiri 

dari dua pihak yang berhadapan, masing-masing terdiri dari 3 orang. 
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Smes kedeng dalam permainan sepak takraw adalah suatu pukulan bola 

yang tajam yang bertujuan untuk memberikan tekanan terhadap lawan melalui 

pukulan ke arah bidang lapangan lawan dengan menjulurkan kaki ke atas 

mengejar bola dengan kaki kanan ataupun kiri. 

Cabang olahraga sepaktakraw memerlukan berbagai komponen fisik 

terutama : kekuatan, kelenturan, daya ledak ( power ), antisipasi, sehingga setiap 

pemain dituntut memiliki kondisi fisik prima sehingga dapat menjalin sinergi 

gerak dengan pemain lainnya dalam satu regu sepak takraw. Pencapaian prestasi 

yang maksimal tidak dapat diraih tanpa adanya komponen fisik yang prima dari 

seorang atlet.  

 
1.   Hubungan kelentukan otot punggung dengan smes kedeng dalam sepak 

takraw. 

Pemain sepak takraw membutuhkan kelenturan karena ruang gerak yang 

disediakan cukup sempit. Kelentukan otot punggung diperlukan dalam permainan 

sepak takraw karena kadang-kadang bola datang tidak tepat sasaran sehingga 

elastisitas tubuh pemain diperlukan untuk menjangkau bola, juga pada saat 

melakukan gerakan smes. 

Dalam smes kedeng pada saat kaki menyepak bola posisi badan mengikuti 

gerakan kaki dan untuk itu diperlukan kelentukan otot punggung yang baik, 

karena orang yang mempunyai kelentukan yang baik mempunyai ruang gerak 

yang luas dalam sendi-sendi serta mempunyai otot yang elastis. Kelentukan otot 

punggung pada saat melakukan smes meningkatkan kelincahan, kecepatan dan 

koordinasi, menghindari cidera, seni gerak tercermin indah serta enak dilihat. 
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2.   Hubungan daya ledak otot tungkai dengan smes kedeng dalam sepak 

takraw. 

Daya ledak merupakan satu komponen penting dari kondisi fisik yang 

dapat menentukan hasil prestasi seseorang dalam keterampilan gerak. Daya ledak 

otot tungkai adalah kemampuan untuk mempergunakan kekuatan otot tungkai 

secara maksimal untuk menghasilkan kerja fisik yang dilakukan dalam waktu 

yang cepat. 

Pada teknik smash, daya ledak terhadap otot tungkai ikut berperan 

terhadap keberhasilan melakukan gerakan smash kedeng dalam upaya 

memberikan tekanan pada pihak lawan. Dimana pada teknik smash kedeng 

dilakukan dengan kekuatan melakukan lompatan secara eksplosive dengan 

melakukan tolakan satu kaki disertai dengan ketepatan waktu ( timing ) serta 

power dari kaki tumpu untuk memukul bola saat berada pada titik tertinggi serta 

penempatan bola ke daerah kosong sehingga teknik smash kedeng dikatakan 

berhasil. Daya ledak otot tungkai untuk memberikan tekanan pada lantai pada saat 

menolak merupakan titik tolak yang menentukan tinggi lompatan. 

Daya ledak otot tungkai yang baik sangat berperan baik dalam upaya 

mengantarkan tubuh ke udara dan pada saat menendang bola dengan kaki agar 

smash yang keras dan akurat maupun pada saat take off dengan kedua kaki.  

 

3.   Hubungan panjang tungkai dengan smes kedeng dalam sepak takraw. 

Tungkai adalah bagian bawah tubuh manusia yang berfungsi untuk 

menggerakkan tubuh, seperti berjalan, berlari, dan melompat. Terjadinya gerakan 
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pada tungkai tersebut disebabkan adanya otot-otot dan tulang. Otot sebagai alat 

gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. 

Panjang otot sama pentingnya dengan panjang tulang, semakin panjang 

otot semakin panjang tulangnya, dimungkinkan besar pula kekuatannya.  Panjang 

tungkai juga merupakan keuntungan kekuatan, karena dengan panjang tungkai 

dan explosive yang baik tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap 

kekuatan ototnya. Makin panjang otot makin kuat pula untuk bergerak. Seseorang 

yang mempunyai panjang tungkai yang lebih panjang dengan yang lain 

kemungkinan akan mempunyai lompatan yang lebih baik karena lebih lebar 

lompatannya atau langkahnya. Panjang tungkai berkaitan dengan keleluasaan 

untuk melakukan sepakan ketika melakukan smes kedeng dalam sepak takraw. 

 
4.   Hubungan kelentukan otot punggung, daya ledak otot tungkai, panjang 

tungkai dengan smes kedeng dalam sepak takraw. 

Smes kedeng dalam sepak takraw adalah suatu pukulan bola yang tajam 

yang bertujuan untuk memberikan tekanan terhadap lawan melalui pukulan ke 

arah bidang lapangan lawan dengan menjulurkan kaki ke atas mengejar bola 

dengan kaki kanan ataupun kiri. 

Kelentukan otot punggung diperlukan dalam permainan sepak takraw 

karena kadang-kadang bola datang tidak tepat sasaran sehingga elastisitas tubuh 

pemain diperlukan untuk menjangkau bola, juga pada saat melakukan gerakan 

smes. 

Kekuatan otot tungkai yang baik akan membantu kemampuan seseorang 

dalam melangkahkan kaki dengan frekuensi yang lebih cepat, sehingga lari atau 
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melompat ketika melakukan smes kedeng dalam sepak takraw akan lebih 

maksimal. Daya ledak otot tungkai yang baik sangat berperan baik dalam upaya 

mengantarkan tubuh ke udara dan pada saat menendang bola dengan kaki agar 

smash yang keras dan akurat maupun pada saat take off dengan kedua kaki. 

Seseorang yang mempunyai panjang tungkai yang lebih panjang akan 

mempunyai lompatan yang lebih baik karena lebih lebar lompatannya atau 

langkahnya lebih lebar kearah depan. Jadi semakin panjang tungkai maka akan 

semakin jauh melompat maupun berlari ketika melakukan smes kedeng dalam 

sepak takraw. 

 
2.3 Hipotesis 

Berdasarkan kajian teoritik dan kerangka berpikir diatas maka dapat 

dikemukakan suatu hipotesis sebagai berikut. 

1.   Ada hubungan yang signifikan antara kelentukan otot punggung dengan smes 

kedeng dalam sepak takraw. 

2.   Ada hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dengan smes 

kedeng dalam sepak takraw. 

3.   Ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan smes kedeng 

dalam sepak takraw. 

4.  Ada hubungan yang signifikan antara kelentukan otot punggung, daya ledak 

otot tungkai, panjang tungkai dengan smes kedeng dalam sepak takraw. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 118) variabel adalah objek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel  bebas 

dalam penelitian ini adalah kelentukan otot punggung ( x
1
), daya ledak otot 

tungkai ( x 2 ), panjang tungkai ( x 3 ), sedangkan variabel terikatnya ( y ) adalah 

smes kedeng dalam sepak takraw. 

 

3.2 Populasi 

Populasi penelitian adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 130). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra kelas IV 

SD Negeri Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun 

ajaran 2008 / 2009 sebanyak 20 siswa. Alasan peneliti mengambil populasi 

tersebut karena mereka belajar di kelas yang sama, sekolah yang sama, jenis 

kelamin sama dan usia sama-sama di bawah 12 tahun. 

3.3 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 131).  

Tehnik pengambilan sampel atau tehnik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah “Total Sampling”. Menurut Sugiyanto (1995: 90) Total 

Sampling adalah pengambilan sampel penelitian secara keseluruhan dari jumlah 
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populasi yang ada dijadikan sasaran penelitian. Didalam penelitian ini peneliti 

mengambil sampel seluruh siswa putra kelas IV SD Negeri Karanggondang 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 2008 / 2009 

sebanyak 20 siswa. 

 
3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dengan menggunakan tes dan pengukuran.  

sebagai berikut : 

1. Untuk mengukur panjang tungkai, diukur dengan cara mengukur tinggi 

berdiri dikurangi tinggi duduk. Pengukuran tinggi berdiri yaitu responden 

berdiri tegak membelakangi antropometer, lengan lepas di samping badan, 

kedua tumit menyentuh lantai dan pandangan ke depan. Tangkai 

antropometer yang menonjol ke depan di atas kepala terdorong ke atas, tumit 

datar, punggung dan kepala bagian belakang menyentuh antropometer. 

Kedudukan kepala sedemikian rupa sehingga lubang telinga dan batas bawah 

dari rongga mata berada pada satu garis lurus. Hasil pengukuran dibaca 

hingga satuan centimeter. 

Untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut ini : 
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Gambar 8 
Pengukuran Tinggi Berdiri 

(Dokumen Peneliti) 

 
Pengukuran tinggi duduk yaitu responden duduk di atas kursi, punggung 

lurus, kedua tungkai bawah tidak menekan pada bagian papan kursi. Bagian 

belakang lutut tidak menekan pada kursi. Badan diluruskan, tetapi otot 

pinggul dan leher hendaknya dalam keadaan relaks. Kepala mendorong 

tangkai antropometer ke atas. Hasil pengukuran ini dibaca hingga satuan 

sepersepuluh centimeter. 
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Gambar 9 
Pengukuran Tinggi Duduk 

(Dokumen Peneliti) 

 

 
2. Untuk mengukur daya ledak yaitu responden berdiri menyamping atau 

menghadap dekat papan loncat atas. Tangan kanan meraih setinggi mungkin 

dengan tapak kaki tetap di lantai ( tidak boleh angkat tumit ). Dengan jari-

jari tangan terbuka, tinggi raihan tangan ditandai. Kemudian testi ambil sikap 

awalan, dan meloncat setinggi-tingginya dengan tangan kanan menepukkan 

pada papan loncat. Batas loncatan ditandai. Kekuatan eksplosif adalah selisih 

antara tinggi loncatan dengan tinggi raihan, dihitung dalam cm penuh. Setiap 

sebelum mulai meraih atau meloncat, jari-jari tangan diberi kapur, untuk 

menandai raihan dan loncatan, dalam satuan centimeter. 
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Gambar 10 
Tes Daya Ledak  

( Dokumen Peneliti ) 
 

3. Untuk mengukur kelentukan tubuh dengan alat flexiometer sed and reach 

manual. Cara pengukuran sebagai berikut : duduk dengan selunjur tanpa alas 

kaki, kedua telapak kaki menapak pada alas vertikal flexiometer. Punggung 

lurus, kedua tangan lurus dengan jari tangan merentang rapat lurus kedua 

lutut lurus pula. Lakukan gerakan mendorong badan ke depan perlahan-lahan 

sejauh mungkin, pertahankan jangkauan tangan selama minimal 3 detik. 

Lakukan 3 kali pengukuran dan hasil terjauh tercatat, dalam satuan 

centimeter. 
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Gambar 11 
Tes Kelentukan Otot Tubuh 

dengan Alat Flexiometer Sed and Reach Manual 
(Dokumen Peneliti) 

 

4. Untuk mengukur smes kedeng dalam sepak takraw dengan melakukan 

keterampilan smes kedeng di lapangan sepak takraw yang dipetak-petak, tiap 

siswa melakukan 10 kali. Caranya testi berdiri membelakangi net menunggu 

lemparan bola dari pengumpan. Pada saat bola dilempar testi meloncat dan 

memukul bola dengan kaki pada saat bola diatas net ke lapangan yang  

berpetak. Jatuhnya bola pada petak yang berangka untuk dikumpulkan 

sebagai data.  
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Gambar 12 
Lapangan Tes Keterampilan Smes Sepak Takraw 

(Ratinus Darwis dan Dt. Penghulu Basa dalam Mohamad Annas, 1999: 91) 
 

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Lapangan SDN Karanggondang 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini dilaksanakan pada 

hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 jam 14.00 – 17.00 WIB. 

 
3.6 Faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam suatu penelitian banyak faktor yang mempengaruhi hasil 

penelitian. Faktor-faktor tersebut adalah : 
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a. Faktor Kesiapan  

Sebelum dilakukan tes smes kedeng dalam sepak takraw maka kesiapan 

kondisi fisik dari responden harus siap dan sebelumnya dilakukan pemanasan. 

Dengan pemanasan hasil smes kedeng dalam sepak takraw akan lebih optimal 

dibandingkan yang belum melakukan pemanasan. 

 
b. Faktor Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah bersumber dari 

peminjaman laboratorium FIK UNNES dan dalam keadaan masih baru atau 

sempurna, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk 

dipergunakan dalam penelitian. 

 
c. Faktor Pengukuran 

Faktor pengukuran sangat mempengaruhi hasil penelitian yang 

dilakukan, dan untuk mengurangi masalah-masalah yang timbul dari hasil 

pengukuran maka disarankan untuk petugas pengukur agar teliti dalam mengukur, 

membaca dan mencatat hasil pengukuran. Dalam pelaksanaan penelitian ini 

petugas yang mengukur hasil penelitian merupakan petugas yang dapat 

dipertanggungjawabkan, karena sudah mengerti dan terlatih dalam tata cara 

melakukan pengukuran. Sedang petugas yang melakukan pengukuran dalam 

penelitian ini adalah rekan-rekan mahasiswa transfer FIK UNNES dan rekan-

rekan guru Olahraga se Kecamatan Karanganyar. 

 
d. Faktor Kesungguhan Hati 
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Faktor kesungguhan hati sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. 

Maka peneliti selalu memberikan pengarahan kepada testee / responden akan 

pentingnya penelitian. 

 
e. Faktor Cuaca 

Latihan dilaksanakan di lapangan terbuka, maka faktor cuaca khususnya 

hujan dapat mengganggu jalannya latihan. Dan jika terjadi hujan maka latihan 

pada saat itu ditunda sampai hujan reda atau apabila tidak memungkinkan lagi 

latihan diganti pada hari yang lain. 

 
3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan (Singarimbun & Effendi, 1989: 263).  

a. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen itu sudah baik ( Suharsimi Arikunto, 2006: 178).  

Instrumen yang sudah dapat dipercaya atau reliabel, maka akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya.  

Apabila harga xyr dibandingkan dengan harga tabel r product moment  

lebih kecil maka instrumen tersebut tidak reliabel. Tetapi sebaliknya jika harga xyr  

dibandingkan dengan harga tabel r product moment lebih besar maka instrumen 

tersebut reliabel. 
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b. Uji Persyaratan Analisis 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya 

sebaran data yang digunakan dalam penelitian.  

Dalam pengujian normalitas, peneliti menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov. Dimana uji Kolmogorov Smirnov sama dengan uji Lilliefor 

(Singgih Santoso, 2001: 169) 

Adapun kriteria  dalam pengujian normalitas data sebagai berikut : 

1. Jika Signifikansi atau nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka 

berdistribusi tidak normal. 

2. Jika Signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka 

berdistribusi normal. (Singgih Santoso, 2001: 168) 

 
2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dari 

populasi mempunyai varian yang sama dan tidak menunjukkan 

perbedaan signifikan satu sama lain. Uji homogenitas varians dengan 

menggunakan uji F. 

Adapun kriteria pengujian homogenitas varians sebagai berikut : 

Jika Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05, data berasal dari 

populasi-populasi yang mempunyai varians tidak sama. Sebaliknya 

apabila Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05, data berasal 

dari populasi-populasi yang mempunyai varians yang sama (Singgih 

Santoso, 2001: 169). 
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c. Uji Hipotesis 

Untuk menghitung koefisien masing-masing prediktor terhadap kriterium 

dan menghitung hubungan ganda antara prediktor dan kriterium dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1) Menghitung koefisien hubungan masing-masing prediktor 

Dalam menghitung koefisien hubungan masing-masing prediktor terhadap 

kriterium tersebut menggunakan rumus koefisien hubungan product moment 

(Zainal Mustafa, 1995: 121).  

 
2) Menghitung hubungan ganda 

Dalam menghitung koefisien hubungan ganda antara prediktor dan kriterium 

tersebut dengan menggunakan analisis regresi empat prediktor.  

Adapun hal-hal yang akan dicari antara lain : 

a) Mencari persamaan garis regresi 

Persamaan regresi berfungsi untuk mengetahui kemungkinan besarnya 

nilai pada variabel berdasarkan besarnya nilai pada variabel yang lain 

(Zainal Mustafa, 1995: 127). 

 
b) Uji signifikasi analisis regresi berganda 

Dalam melakukan uji signifikansi menggunakan rumus Uji F yaitu : 

Adapun kriteria pengujian signifikansi adalah jika harga F hitung lebih 

kecil daripada F tabel dengan taraf signifikansi 5%, maka hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikatnya mempunyai hubungan 

yang signifikan, demikian pula sebaliknya jika harga F hitung lebih besar 
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daripada F tabel dengan taraf signifikansi 5%, maka hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikatnya tidak signifikan (Zainal 

Mustafa, 1995: 135). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan ada tidaknya 

hubungan kelentukan otot punggung, daya ledak otot tungkai, panjang tungkai 

dengan hasil smes kedeng dalam sepak takraw pada siswa putra Kelas IV SD 

Negeri Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun 

2009. 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Deskriptif 

Gambaran mengenai karakteristik setiap variabel penelitian diperoleh 

melalui analisis deskriptif. Adapun analisis deskriptif secara keseluruhan disajikan  

dalam bentuk tabel berikut ini. 

Tabel 1 
Ringkasan Hasil Deskripsi Data Hasil Tes Kelentukan Otot Punggung, Daya 

Ledak Otot Tungkai, Panjang Tungkai dengan Hasil Smes Kedeng dalam 
Sepak Takraw  

 

Variabel N Rata-rata Hasil 
Tertinggi 

Hasil 
Terendah 

Kelentukan otot punggung 20 9,7 15,00 4,00 

Daya ledak otot tungkai 20 42,20 52,00 26,00 

Panjang tungkai 20 61,50 71,00 50,00 

Smes kedeng 20 8,95 15,00 3,00 

 
 ( Sumber : Hasil Analisis Data, Lampiran 9 :  90  ) 
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif dengan bantuan komputer program 

SPSS versi 10. diperoleh data mengenai masing-masing variabel. 

1) Kelentukan Otot Punggung 

Skor maksimal adalah 15 cm dan skor minimal adalah 4 cm. Dengan 

demikian Range-nya adalah 11 cm. Rata-rata kelentukan otot punggung 

adalah 9,70 cm. Angka median atau titik tengah adalah 10,00 cm. Hal ini 

menunjukkan bahwa 50% kelentukan otot punggung 10,00 cm ke atas dan 

50%nya adalah 10,00 cm ke bawah. Angka persentil menunjukkan rata-rata 

kelentukan otot punggung 10% responden di bawah 5 cm. 

 

2) Daya Ledak Otot Tungkai 

Skor maksimal adalah 52 cm dan skor minimal adalah 26 cm. Dengan 

demikian Range-nya adalah 26 cm. Rata-rata daya ledak otot tungkai adalah 

42,20 cm. Angka median atau titik tengah adalah 45 cm. Hal ini 

menunjukkan bahwa 50% daya ledak otot tungkai 45 cm ke atas dan 50%nya 

adalah 45 cm ke bawah. Angka persentil menunjukkan rata-rata daya ledak 

otot tungkai 10% responden di bawah 28,40 cm. 

 

3) Panjang Tungkai 

Skor maksimal adalah 71 cm dan skor minimal adalah 50 cm. Dengan 

demikian Range-nya adalah 21 cm. Rata-rata panjang tungkai adalah 61,50 

cm. Angka median atau titik tengah adalah 63 cm. Hal ini menunjukkan 

bahwa 50% panjang tungkai 63 cm ke atas dan 50%nya adalah 63 cm ke 
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bawah. Angka persentil menunjukkan rata-rata panjang tungkai 10% 

responden di bawah 51,10 cm. 

 

4) Smes Kedeng 

Skor maksimal adalah 15 dan skor minimal adalah 3. Dengan demikian 

Range-nya adalah 12. Rata-rata smes kedeng adalah 8,95 cm. Angka median 

atau titik tengah adalah 8,50 cm, hal ini menunjukkan bahwa 50% smes 

kedeng 8,50 ke atas dan 50%nya adalah 8,50 ke bawah. Angka persentil 

menunjukkan rata-rata smes kedeng 10% responden di bawah 4,10. 

 

4.1.2 Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas data dilakukan dengan bantuan komputer program 

SPSS versi 10. 

Harga reliabilitas sebagai berikut : 

Tabel 2 
Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas  

 

Variabel N Reliabilitas 

R Tabel  
Taraf 

Signifikan 
5% 

Keterangan

Kelentukan otot punggung 20 0,881 0,444 Reliabel 

Daya ledak otot tungkai 20 0,897 0,444 Reliabel 

Panjang tungkai 20 0,891 0,444 Reliabel 

 
( Sumber : Hasil Analisis Data, Lampiran 10 :   91 ) 
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1) Kelentukan Otot Punggung 

Berdasarkan hasil di atas harga xyr  kelentukan otot punggung 0,881 lebih 

besar dibandingkan dengan harga tabel r product moment 0,444 maka instrumen 

tersebut reliabel. 

 
2) Daya ledak otot tungkai 

Berdasarkan hasil di atas harga xyr  daya ledak otot tungkai 0,897 lebih 

besar dibandingkan dengan harga tabel r product moment 0,444 maka instrumen 

tersebut reliabel. 

 
3) Panjang tungkai 

Berdasarkan hasil di atas harga xyr  panjang tungkai 0,891 lebih besar 

dibandingkan dengan harga tabel r product moment 0,444 maka instrumen 

tersebut reliabel. 

 

4.1.3 Uji Prasarat Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan bantuan komputer program 

SPSS versi 10. Uji yang digunakan adalah Uji Kolmogorov Smirnov.  
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Tabel 3 
Ringkasan Hasil Uji Normalitas 

No Variabel Sig. Keterangan 

1. Kelentukan otot punggung 0,062 Normal 

2. Daya ledak otot tungkai 0,071 Normal 

3. Panjang tungkai 0,200 Normal 

4. Smes kedeng 0,200 Normal 

 
( Sumber : Hasil Analisis Data, Lampiran 11 : 92  ) 

 

Berdasarkan hasil yang didapat dapat disimpulkan yaitu : 

1) Kelentukan otot punggung 

Berdasarkan hasil di atas tingkat signifikansi atau nilai probabilitas 

kelentukan otot punggung 0,062 lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. 

 

2) Daya ledak otot tungkai 

Berdasarkan hasil di atas tingkat signifikansi atau nilai probabilitas daya 

ledak otot tungkai 0,071 lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. 

 
3) Panjang tungkai 

Berdasarkan hasil di atas tingkat signifikansi atau nilai probabilitas 

panjang tungkai 0,200 lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. 

 
4) Smes kedeng 

Berdasarkan hasil di atas tingkat signifikansi atau nilai probabilitas smes 

kedeng 0,200 lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. 
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2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dari 

populasi mempunyai varian yang sama dan tidak menunjukkan perbedaan 

signifikan satu sama lain. Uji homogenitas varians dengan menggunakan uji F. 

Uji homogenitas ini dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS versi 10.  

Tabel 4 
Ringkasan Hasil Uji Homogenitas 

Variabel db F hit  F tabel  dg taraf 
signifikansi 5% 

p Kesimpulan 

X1 Y 

X 2 Y 

X 3 Y 

12 : 7 

12 : 7 

12 : 7 

3,017 

3,549 

3,424 

3,57 

3,57 

3,57 

0,075 

0,051 

0,056 

 

Homogen 

Homogen 

Homogen 

 

 
( Sumber : Hasil Analisis Data, Lampiran 12 : 93 ) 

Keterangan : 

db  =  derajat kebebasan 

X1 Y  =  Hubungan antara kelentukan otot punggung dengan smes kedeng 

X 2 Y  =  Hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan smes kedeng  

X 3 Y  =  Hubungan antara panjang tungkai dengan smes kedeng 

 
Berdasarkan rangkuman hasil uji homogenitas tersebut dapat diketahui 

bahwa nilai homogenitas yang diperoleh dari keempat variabel tersebut (F hit ) 

lebih kecil dari nilai homogenitas dalam tabel (F tabel  dg taraf signifikansi 5%), 

sehingga baik hubungan antara X1 Y, X 2 Y, X 3 Y, X 4 Y berbentuk homogen. Atau 

dengan kata lain Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas dari keempat variabel 

tersebut > 0,05, sehingga varians data homogen. 
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4.1.4 Pengujian Hipotesis 

Untuk menghitung koefisien masing-masing prediktor terhadap kriterium 

dan menghitung hubungan ganda antara prediktor dan kriterium dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1) Menghitung koefisien hubungan masing-masing prediktor 

Pengujian dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS versi 10 

edisi Singgih Santoso. Hasil analisis hubungan masing-masing predictor dengan 

kriterium penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 5 
Ringkasan Hasil Analisis Hubungan Sederhana 

No Variabel r hit  r tab  5% Kesimpulan 

1. X1 Y 0,881 0,444 Signifikan 

2. X 2 Y 0,897 0,444 Signifikan 

3. X 3 Y 0,891 0,444 Signifikan 

 
( Sumber : Hasil Analisis Data, Lampiran 13 : 94  ) 

Keterangan : 

X1 Y  =  Hubungan antara kelentukan otot punggung dengan smes kedeng 

X 2 Y  =  Hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan smes kedeng 

X 3 Y  =  Hubungan antara panjang tungkai dengan smes kedeng 

 

2) Analisis Regresi 

Pengujian dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS versi 10. 

Analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
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ganda empat prediktor. Hasil analisis regresi antara data tes kelentukan otot 

punggung ( X 1 ), daya ledak otot tungkai ( X 2 ), panjang tungkai ( X 3  ), dengan 

smes kedeng dalam sepak takraw adalah sebagai berikut: 

a. Persamaan garis regresinya adalah : 

Y = 0,194 X1 + 0,203 X 2 + 0,181 X 3 - 12,674 

 
b. Uji signifikasi analisis regresi berganda 

Tabel 6 
Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

Sumber Variasi db JK RK F reg  Sig. 

Regresi ( reg ) 3 207,578 69,193 33,174 0,000 

Residu ( res ) 16 33,372 2,086   

Total 19 240,950    

 
( Sumber : Hasil Analisis Data, Lampiran 13 : 96  ) 

Keterangan : 

db  =  Derajat kebebasan 

JK  =  Jumlah kuadrat 

RK  =  Rerata kuadrat 

F reg  =  Nilai F regresi 

 
Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa F hitung adalah 

33,174 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena probabilitas ( 0,000 ) jauh 

lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa kelentukan otot punggung, daya 

ledak otot tungkai, panjang tungkai secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

hasil smes kedeng dalam sepak takraw. 
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Besar hubungan antara variabel smes kedeng dalam sepak takraw dan 

kelentukan otot punggung dengan koefisien hubungan adalah 0,881. Besar 

hubungan antara variabel smes kedeng dalam sepak takraw dan daya ledak otot 

tungkai dengan koefisien hubungan adalah 0,897. Besar hubungan antara variabel 

smes kedeng dalam sepak takraw dan panjang tungkai dengan koefisien hubungan 

adalah 0,891.  

Jadi hubungan antara variabel smes kedeng dalam sepak takraw dan daya 

ledak otot tungkai paling besar, maka variabel daya ledak otot tungkai lebih 

berpengaruh terhadap smes kedeng dalam sepak takraw dibanding variabel 

kelentukan otot punggung dan panjang tungkai. 

Tingkat signifikansi koefisien hubungan diukur dari probabilitas 

menghasilkan untuk angka untuk kelentukan otot punggung, daya ledak otot 

tungkai, panjang tungkai 0,000 atau praktis 0. Oleh karena probabilitas jauh 

dibawah 0,05, maka hubungan antara variabel kelentukan otot punggung, daya 

ledak otot tungkai, panjang tungkai dengan smes kedeng dalam sepak takraw 

sangat nyata.  

 

4.2 Pembahasan 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel kelentukan otot 

punggung, daya ledak otot tungkai, panjang tungkai dengan hasil smes kedeng 

dalam sepak takraw digunakan teknik hubungan product moment dan analisis 

regresi ganda dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 10.  
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1) Hubungan Kelentukan Otot Punggung dengan Smes Kedeng dalam 

Sepak Takraw 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan data kelentukan 

otot punggung dengan hasil smes kedeng dalam sepak takraw, diperoleh nilai r 

sebesar 0,881, ternyata nilai tersebut lebih besar dari nilai r tabel  pada taraf 

signifikansi 5% yaitu 0,444. Karena nilai r hitung > r tabel , maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel kelentukan otot punggung memiliki hubungan yang meyakinkan 

dengan hasil smes kedeng dalam sepak takraw. 

Berdasarkan hasil analisis data, nilai hubungan antara kelentukan otot 

punggung dengan hasil smes kedeng dalam sepak takraw adalah positif. Makin 

tinggi nilai kelentukan otot punggung, maka makin tinggi pula hasil smes kedeng 

dalam sepak takraw. 

Mengapa terdapat hubungan antara kelentukan otot punggung dengan 

smes kedeng dalam sepak takraw ? 

Menurut Sulaiman. (2008: 33) Smes kedeng adalah pukulan smes yang 

dilakukan dengan menjulurkan kaki ke atas mengejar bola, tidak dilakukan 

dengan putaran badan ( salto ) di udara. Smes kedeng dilakukan dengan memukul 

bola dengan kaki kanan ataupun kiri. 

Menurut Suharno, HP (1993: 38) kelentukan adalah kemampuan atlet 

melakukan gerak dalam ruang gerak sendi. 

Tulang belakang atau tulang punggung ( vertebral column )merupakan 

sumbu dari badan dan berhubungan dengan tengkorak. Keseluruhan tulang 

belakang melengkung membentuk huruf S. Tulang belakang sangat kuat sehingga 
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dapat menegakkan tubuh dan menopang kepala yang berat, pada saat yang sama 

cukup lentur untuk membungkuk dan meliuk ( Yosaphat Sumardi, 2007: 4.7). 

Jadi hubungan antara kelentukan otot punggung dengan Smes Kedeng 

dalam Sepak Takraw terjadi karena pemain sepak takraw membutuhkan 

kelenturan karena ruang gerak yang disediakan cukup sempit. Kelentukan otot 

punggung diperlukan dalam permainan sepak takraw karena kadang-kadang bola 

datang tidak tepat sasaran sehingga elastisitas tubuh pemain diperlukan untuk 

menjangkau bola, juga pada saat melakukan gerakan smes. 

Dalam smes kedeng pada saat kaki menyepak bola posisi badan mengikuti 

gerakan kaki dan untuk itu diperlukan kelentukan otot punggung yang baik, 

karena orang yang mempunyai kelentukan yang baik mempunyai ruang gerak 

yang luas dalam sendi-sendi serta mempunyai otot yang elastis. Kelentukan otot 

punggung pada saat melakukan smes meningkatkan kelincahan, kecepatan dan 

koordinasi, menghindari cidera, seni gerak tercermin indah serta enak dilihat. 

 

2) Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai dengan Smes Kedeng dalam 

Sepak Takraw 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan data daya ledak 

otot tungkai dengan hasil smes kedeng dalam sepak takraw, diperoleh nilai r 

sebesar 0,897, ternyata nilai tersebut lebih besar dari nilai r tabel  pada taraf 

signifikansi 5% yaitu 0,444. Karena nilai r hitung > r tabel , maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel daya ledak otot tungkai memiliki hubungan yang meyakinkan 

dengan hasil smes kedeng dalam sepak takraw. 
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Berdasarkan hasil analisis data, nilai hubungan antara daya ledak otot 

tungkai dengan hasil smes kedeng dalam sepak takraw adalah positif. Makin 

tinggi nilai daya ledak otot tungkai, maka makin tinggi pula hasil smes kedeng 

dalam sepak takraw. 

Mengapa terdapat hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan smes 

kedeng dalam sepak takraw ? 

Explosive power atau kekuatan daya ledak ialah kemampuan sebuah otot 

untuk mengatasi beban dengan kecepatan tinggi dalam satu gerakan yang utuh 

(Suharno, HP,1993: 28). 

Terdapat hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan Smes Kedeng 

dalam Sepak Takraw karena pada teknik smash, daya ledak otot tungkai ikut 

berperan terhadap keberhasilan melakukan gerakan smash kedeng dalam upaya 

memberikan tekanan pada pihak lawan. Dimana pada teknik smash kedeng 

dilakukan dengan kekuatan melakukan lompatan secara eksplosive dengan 

melakukan tolakan satu kaki disertai dengan ketepatan waktu ( timing ) serta 

power dari kaki tumpu untuk memukul bola saat berada pada titik tertinggi serta 

penempatan bola ke daerah kosong sehingga teknik smash kedeng dikatakan 

berhasil. Daya ledak otot tungkai untuk memberikan tekanan pada lantai pada saat 

menolak merupakan titik tolak yang menentukan tinggi lompatan. 

Daya ledak otot tungkai yang baik sangat berperan baik dalam upaya 

mengantarkan tubuh ke udara dan pada saat menendang bola dengan kaki agar 

smash yang keras dan akurat maupun pada saat take off dengan kedua kaki. Untuk 
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mendapatkan lompatan yang baik, gerakan lompatan harus didukung sejumlah 

otot serta sistem kerja anatomi tubuh yang digerakkan dalam melompat.  

 

3) Hubungan Panjang Tungkai dengan Smes Kedeng dalam Sepak Takraw 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan data panjang 

tungkai dengan hasil smes kedeng dalam sepak takraw, diperoleh nilai r sebesar 

0,891, ternyata nilai tersebut lebih besar dari nilai r tabel  pada taraf signifikansi 5% 

yaitu 0,444. Karena nilai r hitung > r tabel , maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

panjang tungkai memiliki hubungan yang meyakinkan dengan smes kedeng dalam 

sepak takraw. 

Berdasarkan hasil analisis data, nilai hubungan antara panjang tungkai 

dengan smes kedeng dalam sepak takraw adalah positif. Makin tinggi nilai 

panjang tungkai, maka makin tinggi pula kemampuan smes kedeng dalam sepak 

takraw. 

Mengapa terdapat hubungan antara panjang tungkai dengan smes kedeng 

dalam sepak takraw ? 

Menurut Much. Huda dalam Warsito (2001: 20) panjang tungkai adalah 

seluruh kaki dari pangkal paha ke bawah.  

Terdapat hubungan antara panjang tungkai dengan smes kedeng dalam 

Sepak Takraw karena panjang otot sama pentingnya dengan panjang tulang, 

semakin panjang otot semakin panjang tulangnya, dimungkinkan besar pula 

kekuatannya.  Panjang tungkai juga merupakan keuntungan kekuatan, karena 

dengan panjang tungkai dan explosive yang baik tidak menutup kemungkinan 
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berpengaruh terhadap kekuatan ototnya. Makin panjang otot makin kuat pula 

untuk bergerak. Seseorang yang mempunyai panjang tungkai yang lebih panjang 

dengan yang lain kemungkinan akan mempunyai lompatan yang lebih baik karena 

lebih lebar lompatannya atau langkahnya. Panjang tungkai berkaitan dengan 

keleluasaan untuk melakukan sepakan ketika melakukan smes kedeng dalam 

sepak takraw. 

 

4) Hubungan Kelentukan Otot Punggung, Daya Ledak Otot Tungkai, 

Panjang Tungkai dengan Smes Kedeng dalam Sepak Takraw 

Untuk menguji hubungan antara kelentukan otot punggung, daya ledak 

otot tungkai, panjang tungkai dengan hasil smes kedeng dalam sepak takraw 

dilakukan analisis regresi ganda empat prediktor. Dari analisis regresi yang 

dilakukan dapat diketahui F hitung  adalah 33,174, sedangkan db 3 : 16 pada taraf 

signifikansi 5%, nilai F tabel  adalah 3,24. Jadi F hitung ( 33,174 ) > F tabel (  3,24 ), 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

kelentukan otot punggung, daya ledak otot tungkai, panjang tungkai dengan smes 

kedeng dalam sepak takraw. Jadi kelentukan otot punggung, daya ledak otot 

tungkai, panjang tungkai secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil smes 

kedeng dalam sepak takraw. 

Mengapa terdapat hubungan antara kelentukan otot punggung, daya 

ledak otot tungkai, panjang tungkai dengan smes kedeng dalam sepak takraw ? 

Kelentukan otot punggung diperlukan dalam permainan sepak takraw 

karena kadang-kadang bola datang tidak tepat sasaran sehingga elastisitas tubuh 
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pemain diperlukan untuk menjangkau bola, juga pada saat melakukan gerakan 

smes 

Kekuatan otot tungkai yang baik akan membantu kemampuan seseorang 

dalam melangkahkan kaki dengan frekuensi yang lebih cepat, sehingga lari atau 

melompat ketika melakukan smes kedeng dalam sepak takraw akan lebih 

maksimal. Daya ledak otot tungkai yang baik sangat berperan baik dalam upaya 

mengantarkan tubuh ke udara dan pada saat menendang bola dengan kaki agar 

smash yang keras dan akurat maupun pada saat take off dengan kedua kaki. 

Seseorang yang mempunyai panjang tungkai yang lebih panjang akan 

mempunyai lompatan yang lebih baik karena lebih lebar lompatannya atau 

langkahnya lebih lebar kearah depan. Jadi semakin panjang tungkai maka akan 

semakin jauh melompat maupun berlari ketika melakukan smes kedeng dalam 

sepak takraw. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagaimana berikut: 

1.  Besarnya hubungan antara kelentukan otot punggung dengan smes kedeng 

dalam sepak takraw pada siswa putra kelas IV SD Negeri Karanggondang 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008 / 2009 

r hitung = 0,881  > r tabel  pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,444. 

2.  Besarnya hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan smes kedeng dalam 

sepak takraw pada siswa putra kelas IV SD Negeri Karanggondang 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008 / 2009 

r hitung = 0,897  > r tabel  pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,444. 

3.  Besarnya hubungan antara panjang tungkai dengan smes kedeng dalam sepak 

takraw pada siswa putra kelas IV SD Negeri Karanggondang Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008 / 2009 r hitung = 0,891 > 

r tabel  pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,444. 

4. Besarnya hubungan antara kelentukan otot punggung, daya ledak otot tungkai, 

panjang tungkai dengan smes kedeng dalam sepak takraw pada siswa putra 

kelas IV SD Negeri Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten 
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Pekalongan tahun ajaran 2008 / 2009 r hitung = 0,928 > r tabel  pada taraf 

signifikansi 5%  yaitu 0,444. 

 Jadi F hitung ( 33,174 ) > F tabel (  3,24 ), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara kelentukan otot punggung, daya ledak otot 

tungkai, panjang tungkai dengan hasil sepak takraw pada siswa putra kelas IV 

SD Negeri Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan 

tahun ajaran 2008 / 2009. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diajukan saran-saran sebagai 

berikut : 

1.  Bagi para guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan didalam 

mengajar siswa hendaknya diimbangi dengan peningkatan kondisi fisik yang 

berupa latihan untuk meningkatkan kelentukan otot punggung, daya ledak otot 

tungkai.  

2.  Dengan adanya hubungan panjang tungkai dengan hasil sepak takraw maka 

para pelatih atau guru pendidikan jasmani perlu mempertimbangkan panjang 

tungkai dalam memilih atlet sepak takraw. 

3. Kepada para peneliti olahraga sebaiknya dapat mengembangkan penelitian 

kearah yang lebih meningkatkan prestasi olahraga. 
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