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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Olahraga adalah upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga untuk 

meningkatkan derajat kesehatan atau suatu bentuk aktivitas fisik yang 

terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan 

ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Tujuan dari olahraga pun 

berbeda-beda ada olahraga yang bertujuan untuk pendidikan, untuk prestasi, 

untuk rekreasi, untuk rehabilitasi dan sekarang olahraga telah termasuk 

kedalam kurikulum Pendidikan.  

  Suryosubroto dalam Jevrie Randy Giovani Nusantara (2009: 286-287) 

mendefinisikan ‘kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan 

di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah 

agar lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan 

kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran dalam 

kurikulum, disebut kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler 

dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati 

oleh peserta didik, misalnya olahraga, kesenian, berbagai macam keterampilan 

dan kepramukaan diselenggarakan di sekolah di luar jam pelajaran biasa. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti peserta didik dapat memperluas wawasan 

pengetahuan dan mendorong pembinaan sikap atau nilai-nilai’. 

 Sepak takraw atau disebut juga sepak raga merupakan cabang olahraga 

yang berkembang dari sejenis permainan rakyat. Permainan  sepak takraw ini 

adalah jenis olahraga campuaran dari sepakbola dan bolavoli, yang dimainakn 

di lapangan ganda badminton. Pemain tidak boleh menyentuh bola dengan 

tangan, namun menggunakan kaki utuk memukul bola yang terbuat dari rotan. 

Sementara bola yang pada awalnya terbuat dari anyaman rotan digantikan 

dengan bola yang terbuat dari anyaman plastik. Bola yang terbuat dari plastik 

ini lebih aman dan dan tahan lama. Permainan sepak takraw dimainkan secara 

kolektif oleh dua regu. Setiap regu terdiri dari tiga orang pemain. Salah satu 

dari tiga pemain tersebut disebut tekong (server) merupakan pemain yang 

berada di lapangan  paling belakang. Tekong ini bertuga suntuk menservis 
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bola, menerima dan menahan serangan dari regu lawan dibagian belakang 

lapangan. Dua pemain yang lain disebut apit kanan dan apit kiri. Kedua pemain 

ini berada di sebelah kanan dan kiri di depan tekong. Pemain ini berada di 

dekat net yang bertugas sebagai pelempar bola ke tekong, penerima dan 

pemblok dari pihak lawan. Dalam pertandingan beregu, setiap regu terdiri dari 

minimal 3 (tiga) pemain dan maksimum 5 (lima) pemain (dimana setipa regu 

mempunyai 3 (tiga) pemain dan 2 (dua) pemain cadangan). Semua pemain  

tersebut harus terlebih dahulu di daftarkan dalam pertandingan beregu dalam. 

Banyak cara dilakukan dalam permainan sepak takraw , salah satunya 

menyepak, menyundul, mendada, memaha dan membahu. Dalam permainan ini 

di perlukan kerjasama yang baik dan  juga harus didukung dengan teknik, fisik, 

taktik dan mental yang bagus agar dapat bermain dengan baik.   

 Tungkai tersusun oleh beberapa tulang dan otot yang lebih besar dan lebih 

kuat susunan tulang lainnya. Hali ini karena tungkai adalah  bagian tubuh yang 

sering digunakan untuk menyangga dan membuat tubuh lainnya untuk 

bergerak. Lebih jelas mengenai fungsi tungkai. Tungkai sesuai dengan 

fungsinya sebagai alat gerak, ia menahan bagian berat badan bagian atas. Ia 

memindahkan tubuh saat bergerak, ia dapat menggerakan tubuh ke atas, juga 

menendang. Karena tungkai merupakan anggota tubuh bagian inti dalam 

permainan sepak takraw,  dalam sepak sila otot tungkai itu berfungsi dapat 

menggerakkan atau menimbang bola dengan terarah, sehingga dapat 

menghasilkan sepak sila yang sangat maksimal. 

     Kemudian salah satu kemampuan yang harus di miliki seorang pemain 

sepak takraw yaitu fleksibilitas otot tungkai. Bahwa fleksibilitas atau 

kelentukan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerak sendi yang 

luas-luasnya dan elastisitas otot, tendon, dan ligamen. Jadi fleksibilitas otot 

tungkai dalam kaitannya dengan sepak sila dalam permainan sepak takraw 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pencapaian hasil 

sepak sila yang maksimal.  

      Dalam hal lain ada peran  kekuatan sangat besar hubungannya hampir 

dalam semua cabang olahraga. Setiap atlet harus mempersiapkan fisiknya agar 



3 

 

dalam setiap penampilan atlet tidak kehabisan tenaga dan tidak semakin 

menurun keterampilannya yang disebabkan karena semakin berkurangnnya 

cadangan energi fisik. Kekuatan adalah komponen yang sangat penting untuk 

meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Karena kekuatan merupakan 

daya penggerak setiap aktivitas fisik, dengan kekuatan atlet dapat berlari lebih 

cepat, melempar atau menendang lebih jauh dan keras. Kekuatan dapat di 

bentuk dari dalam diri atau pembawaan diri dari luar diri karena mampu 

mengkombinasikan dari semua teknik yang dimiliki.  

 Dengan demikian kekuatan otot tungkai dalam permainan sepak takraw 

sangat penting sekali, karena dalam  melakukan sepak sila pada saat 

menimbang bola, sehingga bola dapat terarah dan terkontrol dengan  maksimal.  

Setiap atlet yang berprestasi hendaknya memperhatikan unsur-unsur kondisi 

fisik yang dimaksud seperti kekuatan, kekuatan merupakan salah satu 

komponen dasar biomotor yang diperlukan dalam setiap cabang olahraga dan 

sangat penting dalam proses mencetak atlet. Kekuatan sangat berhubungan 

dengan keterampilan, karena kekuatan adalah suatu dasar pembentukan kondisi 

fisik yang sangat penting yang harus dikuasi oleh atlet disuatu cabang olahraga 

yang salah satunya adalah cabang olahraga sepak takraw.   

 SMP Negeri 5 Kota Sukabumi merupakan salah satu sekolah favorit di 

kota Sukabumi, banyak prestasi yang membanggakan diraih sekolah ini baik 

ditingkat provinsi bahkan sampai tingkat nasional salah satu  prestasi di tingkat 

nasional juara 4 (empat) sekolah sehat dan juara 1(satu) sekolah sehat di tingkat 

kota Sukabumi. Adapun prestasi yang membanggakan lainya adalah seperti 

esktrakurikuler  teater, sedangkan olahraga prestasinya yang sering 

memberikan  kebanggaan di tingkat kota maupun provinsi  yaitu  bola basket 

serta sepak takraw dan  lain-lainya, ekstrakurikuler sepak takraw yang di bina 

oleh bapak Drs.Suheri. Kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw  SMP Negeri 5 

Kota Sukabumi dilaksanakan pada setiap hari Rabu pukul 13.30 WIB sampai 

dengan selesai .  

 Berdasarkan hasil observasi  awal yang peneliti lakukan,  di sekolah SMP 

Negeri 5 Kota Sukabumi pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017 pukul 09.30 
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WIB serta pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 pukul 08.00  pada saat 

ekstrakurikuler barlangsung  bahwa di sekolah SMP Negeri 5 Kota Sukabumi 

ada kegiatan Ekstrakurikuler Sepak Takraw, peneliti bertemu dengan 

pelatihnya. Dengan demikian peneliti menemukan beberapa masalah yaitu ada 

yang belum baik dan ada yang sudah baik dalam mengontrol/menimbang bola 

takraw saat melakukan  teknik sepak sila. Sedangkan kemampuan menyepak 

dalam sepak takraw merupakan dasar dari kemampuan lainnya karena gerakan 

ini merupakan gerakan dominan dalam permainan sepak takraw disamping itu, 

kemampuan menyepak juga merupakan ibu gerakan dalam permainan sepak 

takraw. Hal ini dapat kita amati dalam permulaan permainan sampai membuat 

angka/point semuanya menggunakan dengan kaki(sepak).Oleh karena itu 

kemapuan menyepak harus kita kuasai dalam bermain sepak takraw. 

 Berdasarkan observasi yang telah dilakukan maka peneliti tertarik untuk 

melaksanakan penelitian  tentang  “Hubungan Antara Fleksibilitas dan 

Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Hasil Sepak Sila Pada Siswa Ekstrakurikuler 

Sepak Takraw di SMP Negeri 5 Kota Sukabumi” 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka peneliti membuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan yang signifikan fleksibilitas otot tungkai terhadap 

hasil sepak sila pada siswa ekstrakurikuler sepak takraw di SMP Negeri 5 

Kota Sukabumi ? 

2. Apakah ada hubungan yang signifikan kekuatan otot tungkai terhadap hasil 

sepak sila pada siswa ekstrakurikuler sepak takraw di SMP Negeri 5 Kota 

Sukabumi ? 

3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara fleksibilitas dan kekuatan otot 

tungkai terhadap hasil sepak sila pada siswa ekstrakurikuler sepak takraw di 

SMP Negeri 5 Kota Sukabumi ? 

 

 



5 

 

C. Batasan Masalah 

 Agar peneliti ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, dalam 

permasalahan ini penulis membatasi permasalahannya. Ini dilihat dari 

fleksibilitas dan kekuatan otot tungkai terhadap hasil sepak sila pada siswa 

ekstrakurikuler sepak takraw di SMP Negeri 5 Kota Sukabumi. 

  

D. Tujuan Penelitian  

          Untuk mengarahkan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya hubungan yang signifikan 

antara fleksibilitas otot tungkai terhadap hasil sepak sila pada siswa 

ekstrakurikuler sepak takraw di SMP Negeri 5 Kota Sukabumi  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot tungkai terhadap hasil sepak sila pada siswa 

ekstrakurikuler sepak takraw di SMP Negeri 5 Kota Sukabumi  

3. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya hubungan yang signifikan 

antara fleksibilitas dan kekuatan otot tungkai terhadap hasil sepak sila pada 

siswa ekstrakurikuler sepak takraw di SMP Negeri 5 Kota Sukabumi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

      Manfaat penelitian yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

     Sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan potensi peserta didik 

dalam bidang olahraga melalui kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw.. 

2. Bagi Peneliti 

     Kegiatan penelitian akan menjadikan pengalaman yang bermanfaat untuk 

melengkapi pengetahuan yang telah diperoleh dibangku kuliah. 

3. Bagi Siswa 

     Sebagai acuan untuk berlatih lebih giat dan berlatih disiplin demi 

mencapai sebuah prestasi olahraga. 
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4. Bagi Pelatih 

     Hasil penelitian ini sebagai acuan bagi pelatih untuk meningkatkan 

latihan atlet, sehingga atlet berlatih dengan kian hari menambah intensitas 

latihannya. 

5. Bagi Masyarakat 

     Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya. 

 


