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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pencak silat merupakan sistem beladiri yang diwariskan oleh nenek 

moyang sebagai budaya bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan, dibina, dan 

dikembangkan. Pencak silat juga adalah salah satu olahraga bela diri bangsa 

Indonesia dan olahraga pencak silat merupakan salah satu cabang olahraga yang 

dapat dipertandingkan diberbagai event untuk mendapatkan prestasi. Kaitannya 

pencak silat dengan prestasi ialah salah satu cabang yang wajib dipertandingkan 

dalam event olahragayang bertaraf Internasional seperti Sea Games, Asean Games 

bahkan Kejuaraan Pencak Silat Dunia. “Bahkan sebelum jenjang ke taraf 

Internasional di Indonesia tentunya wajib mengadakan event Nasional seperti pada 

event Pekan Olahraga Nasional (PON), Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional 

(POMNAS), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Pekan Olahraga 

Pelajar Nasional (POPNAS)” (Johansyah dan Hendro, 2013:3). 

Pencak silat di berbagai daerah salah satunya di Sukabumi sudah 

berkembang dengan pesat dan banyak perguruan yang masuk ke Sukabumi dan 

sampai saat ini di Sukabumi banyak pesilat-pesilat berprestasi baik di level 

kecamatan ataupun di level Internasional contohnya Maulana Muhammad Rizki 

atlet pencak silat Kota Sukabumi yang sudah mengikuti ajang kejuaraan pencak 

silat Tapak Suci Dunia, pencak silat di Sukabumi juga merupakan beladiri yang 

sangat digemari baik di masyarakat ataupun di sekolah bisa terlihat dari latihan 

setiap hari minggu di gedung Juang Sukabumi dan di depan kampus Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi serta di sekolah yang memiliki ekstrakurikuler dan 

mulok pencak silat. Pencak silat di sekolah-sekolah baik di kota atau di kabupaten 

sering sekali bersaing untuk mendapatkan prestasi-prestasi salah satunya baik 

diseleksi tingkat Olimpiade Olahara Siswa Nasional (O2SN) Kabupaten atau Kota 

dan dikirim untuk mengikuti Olimpiade Olahara Siswa Nasional (O2SN) yang 

berjenjang dari (O2SN) Provinsi sampai Nasional, dan Tentunya sampai 

kejuaraan dunian tingkat remaja yang akan segera di laksanakan. Dalam semua 
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proses pencapaian tersebut, prestasi atlet tentunya banyak hal yang harus di 

perhatikan seperti memiliki kondisi pisik yang baik, memiliki mental juara, serta 

yang paling penting menguasai berbagai teknik dalam pencak silat. oleh karena itu 

dari semua aspek di atas diperlukan upaya pelatihan serta pembinaan dalam proses 

pembelajaran teknik-teknik dasar pencak silat. 

Teknik dalam pencak silat dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu 

serangan menggunakan tangan dan serangan menggunakan kaki. Serangan dengan 

menggunakan kaki terdiri dari: tendangan, sapuan, dengkulan dan guntingan. 

Tendangan adalah teknik yang digunakan oleh pesilat saat di bertanding dan 

merupakan salah satu serangan yang lebih efektif dibandingkan dengan pukulan. 

Terdapat banyak sekali tendangan yang ada dalam cabang olahraga pencak silat 

dalam versi IPSI dan Tapak Suci diantaranya yaitu tendangan lurus atau ikan 

terbang menjulang ke angkasa, tendangan samping atau harimau membuka jalan, 

tendangan belakang atau harimau menutup jalan dan tendangan sabit atau ikan 

terbang menggoyang sirip. Tendangan sabit atau ikan terbang menggoyang sirip 

merupakan suatu teknik tendangan yang gerakannya membentuk lintasan setengah 

lingkarandengan perkenaannya menggunakan punggung kaki (Erwin, 2015: 72). 

Tendangan ini juga merupakan bentuk serangan yang paling sering dilakukan oleh 

atlet pada saat bertanding yaitu adapun tendangan sabit satu kaki ataupun 

tendangan sabit kombinasi, adapun kombinasi tendangan sabit yaitu tendangan 

beruntun sabit kanan kiri dengan cepat ataupun koordinasi serangan tendangan 

sabit. Salah satu upaya untuk melakukan semua itu dan mempelajari teknik-teknik 

yang benar adalah mengikuti proses pelaksanaan pelatihan yang berada di 

perguruan yang di ikutinya. 

Perguruan pencak silat adalah salah satu kegiatan dan bisa juga di sebut 

wadah untuk menyalurkan bakat dan bisa memiliki prestasi dari kegiatan ini baik 

dari usia dini, pra remaja, remaja ataupun dewasa. Karena untuk perguruan tidak 

memandang usia untuk belajar, perguruan pencak silat di Sukabumi sudah banyak 

sekali tersebar baik dari perguruan Cimande, Pagar Nusa, Perisai Putih dan lain 

sebagainya termasuk perguruan Tapak Suci, perguruan Tapak Suci di Sukabumi 

sudah memiliki 14 cabang perguruan yang berpusat di Pimpinan Daerah Tapak 
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Suci 186 Kota Sukabumi dan salah satu dari 14 cabang perguruan Tapak Suci di 

Sukabumi adalah Perguruan Tapak Suci Caringin Kabupaten Sukabumi dengan 

no cabang atau unit 14. 

Perguruan Tapak Suci Caringin Kabupaten Sukabumi merupakan unit 

kegiatan latihan dari bidang jurus dan prestasi yang rutin di lakukan sebanyak tiga 

kali dalam seminggu. Perguruan Tapak Suci Caringin Kabupaten Sukabumi mulai 

didirikan sejak tanggal 24 Desember 2018. Pada pelaksanaan proses latihan 

banyak materi yang disampaikan kepada anggota perguruan Tapak Suci Caringin 

Kabupaten Sukabumi salah satunya yaitu teknik-teknik dasar pencak silat, karena 

teknik dasar memegang peran penting terutama sebagai pondasi sebelum 

mempelajani teknik-teknik yang lebih jauh lagi. 

Berdasarkan pengamatan peneliti saat melakukan observasi di perguruan 

Tapak Suci Caringin Kabupaten Sukabumi dan mengikuti kegiatan pencak silat 

pada hari minggu, tanggal 20 Oktober 2019  permasalahan yang di hadapi ialah 

atlet kurang dalam melakuan tendangan sabit kanan kiri dan peniliti saat 

melakukan observasi mengetest beberapa anak dengan jumlah 15 orang pesilat 

putra disinilah peneliti melihat bahwa atlet memang kurang dalam melakukan 

tendangan sabit kanan kiri dikarenakan dari 15 orang atlet itu hanya dua orang 

yang memenuhi kriteria cukup dan 13 orang lainnya kurang, dan setelah 

melakukan test peneliti melihat simulasi pertandingan 15 atlet tersebut lalu 

penulis mengamati pertandingan. Saat bertanding atlet ketika jual beli serangan 

hanya menggunakan tendangan sabit kanan atau kiri saja dan kurang dalam 

melakukan kelincahan tendangan sabit kanan kiri faktor yang di hadapi atlet 

adalah kurang terbiasa dalam hal latihan kelincahan karena sebelumnya hanya 

selalu latihan tendangan saja tanpa ada latihan-latihan menggunakan fisik seperti 

latihan kelincahan, latihan beban dan lain sebagainya. Permasalahan yang peneliti 

ambil dari atlet pencak silat perguruan Tapak Suci Caringin Kabupaten Sukabumi 

ini ialah kurangnya kelincahan tendangan sabit kanan kiri saat melakukan jual beli 

serangan. 

Berdasarkan permasalahan di atas pada kegiatan latihan di perguruan 

Tapak Suci Caringin Kabupaten Sukabumi setelah mengamati munculah sebuah 
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pemikiran bahwa hal ini di sebabkan karena beberapa faktor, diantaranya ialah 

oleh faktor kondisi fisik yang kurang mendukung terhadap tendangan sabit 

tersebut atau di sebabkan juga dari bentuk latihan yang selama ini dilakukan 

kurang mendukung atau tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran latihan. 

Atas dasar inilah peneliti menganalisis bentuk latihan yang sesuai untuk 

atlet dan menambahkan juga bentuk latihannya. Maka untuk itu penulis dalam 

penelitian ini mencoba memberikan bentuk latihan ladder drills dan zig zag run, 

karena didalam latihan ladder drills terdapat latihan agility, speed, and quicknes, 

maka dari itu peneliti mengambil latihan ladder drills untuk melatih kelincahan 

tendangan sabit kanan kiri pencak silat. Selanjutnya peneliti mengambil latihan 

zig zag run karena latihan zig zag run adalah latihan untuk meningkatkan 

kelincahan, dengan latihan tersebut penulis berharap dapat meningkatkan 

kelincahan dalam melakukan tendangan sabit  kanan kiri pencak silat. Berdasakan 

uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, yaitu: 

“Pengaruh Latihan Ladder drills dan Zig zag run Terhadap Kelincahan 

Tendangan Sabit Kanan Kiri Pesilat Putra Perguruan Pencak Silat Tapak Suci 

Putera Muhammadiyah Caringin Sukabumi Tahun 2020.”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan maka akan 

menimbulkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yaitu: 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan Ladder drills terhadap 

kelincahan tendangan sabit kanan kiri pesilat putra Perguruan Pencak Silat 

Tapak Suci Putera Muhammadiyah Caringin Sukabumi tahun 2020 ?” 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan Zig zag run terhadap 

kelincahan tendangan sabit kanan kiri pesilat putra Perguruan Pencak Silat 

Tapak Suci Putera Muhammadiyah Caringin Sukabumi tahun 2020  ?” 
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C. Batasan Masalah 

Untuk menjaga agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas dan 

permasalahannya diketahui secara jelas, maka dalam penelitian ini penulis 

melakukan pembatasan masalah yang meliputi: Latihan kelincahan, ledders drills, 

Zig zag run, dan tendangan sabit. 

D. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan 

Ladder drills terhadap kelincahan tendangan sabit kanan kiri pesilat putra 

Perguruan Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah Caringin Sukabumi 

tahun 2020. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan Zig 

zag run terhadap kelincahan tendangan sabit kanan kiri pesilat putra Perguruan 

Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah Caringin Sukabumi tahun 

2020. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

terkait: 

1. Bagi Pelatih 

Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pelatih terkait 

peningkatan kecepatan tendangan sabit dengan latihan kelincahan Ledders 

drills dan Zig zag run. 

2. Bagi Guru Olahraga 

Sebagai bahan untuk pemikiran guru penjas sebagai usaha 

penyempurnaan pembelajran teknik dasar serangan sabit. 

3. Bagi Instansi  

Sebagai masukan dalam pembinaan dan pengembangan latihan, agar 

lebih dapat berprofesional dalam melaksanakan proses latihan sehingga mutu 

latihan dapat di tingkatkan dan juga bisa memberikan ke intansinya hasil yang 

bagus. 
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4. Bagi Organisasi atau IPSI  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya 

pengkajian metode latiahan kelincahan, baik latihan kelincahan Ledders drills 

dan Zig zag run untuk kelincahan tendangan sabit kanan kiri. 

5. Bagi Pesilat atau Atlet 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif bagi 

atlet untuk bisa berlatih memperbaiki kecepatan dan koordinasi yang baik 

dalam melakukan tendangan sabit kanan kiri  terkait dengan bentuk latihan 

kelincahan Ledders drills dan Zig zag run. 

 


