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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ekstrakurikuler  pencak silat merupakan kegiatan siswa yang sudah rutin 

dilakukan dan sudah diterapkan di sekolah yang dilakukan sebanyak dua kali 

dalam seminggu di sekolah SMP Negeri 1 Nagrak  yang dimulai sejak 14 oktober 

2011. Pada saat pelaksanaan pelatihan semua peserta ektrakurikuler pencak silat  

diberikan penjelasan mengenai gerakan dasar dan teknik-teknik dalam pencak 

silat. Karena teknik dasar merupakan bagian terpenting dalam pencak silat bisa di 

bilang sebagai pondasi yang kuat sebelum mempelajarinya. 

Teknik serangan pada pencak silat hanya menggunankan dua serangan 

yaitu tangan dan kaki. Serangan menggunakan kaki terdiri dari: tendangan lurus, 

tendangan sabit, tendangan “T”, tendangan gejag, tendangan belakang, dan 

tendangan gajul. Tendangan merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan 

pada saat bertanding dalam pencak silat karena sangat berpengaruh besar 

dibanding serangan tangan. Teknik serangan kaki salah satunya yaitu tendangan 

sabit, tendangan sabit dapat diartikan sebagai salah satu bentuk serangan yang 

arah gerakannya melingkar dari luar dan biasa disebut dengan tendangan busur. 

Adapun cara melakukannya yaitu: 

Tendangan sabit merupakan tendangan dengan cara mengayunkan kaki 

dari samping dengan tumpuan punggung kaki secara melingkar sasarannya 

samping badan. Keunggulan dan kelemahan tendangan sabit yaitu, mempermudah 

menendang kearah bagian samping badan dengan cepat sehingga tidak mudah 

untuk ditakis. Adapun kelemahannya yaitu: apabila gerakan menendang kurang 

bertenaga maka lawan akan mudah menangkis dan menahan serangan yang 

diberikan. Penggunaan metode latihan yang kurang dalam latihan membuat para 

atlet kurang pada kualitas geraknya. 

Menanggapi masalah diatas maka dari itu peneliti ingin memberikan 

sebuah model latihan yang dapat memberikan dampak positif bagi kualitas para 

anggota ekstrakurikuler khususnya pada kecepatan gerak, salah satunya yaitu
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dengan metode latihan dengan teknik skipping yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas kecepatan tendangan sabit bagi para anggota 

ekstrakurikuler. 

Dari pengamatan peneliti ternyata banyak peserta ekstrakurikuler 16 orang  

yang masih kurang optimal dalam melakukan tendangan sabit sehingga masih bisa 

diantisipasi oleh lawan dan kurang tepat pada sasaran. Maka dari itu peneliti 

menerapkan latihan skipping, skipping adalah latihan kardio sederhana yang 

berdampak besar bagi tubuh yang bisa melatih power otot tungkai. Menurut Bayu 

Surya (2010:3) lompat tali dikenal dengan isitilah rope skipping. Lompat tali atau 

skipping adalah suatu aktivitas yang menggunakan tali dengan kedua ujung tali di 

pegang dengan kedua tangan lalu diayunkan melewati kepala sampai kaki 

melompat. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan menggunakan teknik tendangan 

sabit dengan menerapkan metode latihan skipping sebagai kombinasi gerak dalam 

mengajarkan materi dalam kegiatan pembelajaran pencak silat pada siswa yang 

mengikuti ekstrakulikuler di SMP Negeri 1 Nagrak. Penulis meyakini dengan 

menerapakan metode latihan skipping yang dilakukan pada saat sebelum 

melakukan tendangan sabit bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas kecepatan 

tendangan sabit pada Pencak silat, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Latihan Skipping Terhadap Kecepatan 

Tendangan Sabit Peserta Ekstrakurikuler Pencak Silat di SMP Negeri 1 Nagrak 

Kabupaten Sukabumi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar pada latar belakang masalah yang telah dibahas pada kajian 

sebelumnya, maka permasalahan penelitian yang akan dicari pemecahannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh latihan skipping terhadap kecepatan tendangan sabit 

peserta ekstrakurikuler pencak silat di SMP Negeri 1 Nagrak Kabupaten 

Sukabumi? 
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2. Apakah ada pengaruh latihan tradisional/konvensional terhadap kecepatan 

tendangan sabit peserta ekstrakurikuler pencak silat di SMP Negeri 1 

Nagrak Kabupaten Sukabumi? 

3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara latihan skipping dengan 

latihan tradisional/konvensional terhadap kecepatan tendangan sabit 

peserta ekstrakurikuler pencak silat di SMP Negeri 1 Nagrak Kabupaten 

Sukabumi. 

 

C. Batasan Masalah  

Sehubungan dengan luasnya permasalahan yang timbul maka peneliti 

perlu membatasi masalah guna memperoleh kedalaman kajian dan menghindari 

perluasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu Pengaruh 

Latihan skipping terhadap kecepatan tendangan sabit peserta ekstrakurikuler 

pencak silat di SMP Negeri 1 Nagrak Kabupaten Sukabumi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasar pada rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh latihan skipping terhadap kecepatan 

tendangan sabit peserta ekstrakurikuler pencak silat di SMP Negeri 1 

Nagrak Kabupaten Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh latihan tradisional/konvensional terhadap 

kecepatan tendangan sabit peserta ekstrakurikuler pencak silat di SMP 

Negeri 1 Nagrak Kabupaten Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh latihan skipping dengan latihan 

tradisional/konvensional terhadap kecepatan tendangan sabit peserta 

ekstrakurikuler pencak silat di SMP Negeri 1 Nagrak Kabupaten 

Sukabumi 


