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ABSTRAK 
 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan Power otot 

tungkai dan keseimbangan dengan servis atas pada permainan sepaktakraw. Oleh karena itu, 

penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang dialami dan 

mendeskripsikan seberapa besar Hubungan power otot tungkai dan keseimbangan dengan servis 

atas pada permainan sepaktakraw. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Korelasi. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa penjaskes putra FKIP Universitas 

Sriwijaya angkatan 2013 kampus Palembang, sampel penelitian ini berjumlah 37 orang. Teknik 

yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik tes, sedangkan teknik analisis data 

menggunakan uji korelasi. Hasil pengolahan dan analisis data menunjukkan adanya hubungan 

power otot tungkai dengan servis atas pada permainan sepaktakraw sebesar 0,29 Hasil 

pengolahan dan analisis data menunjukkan adanya hubungan keseimbangan dengan servis atas 

pada permainan sepaktakraw sebesar 0,29 Hasil pengolahan dan analisis data menunjukkan 

adanya hubungan power otot tungkai dan keseimbangan dengan servis atas pada permainan 

sepaktakraw sebesar 0,70. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan pada power otot tungkai dan keseimbangan dengan servis atas pada 

permainan sepaktakraw mahasiswa penjaskes putra FKIP Universitas Sriwijaya angkatan 2013 

Kampus Palembang. Hal ini dapat dilihat dari hubungan  rata-rata sebesar 0.70. 

 

Kata kunci: Power Otot Tungkai, Keseimbangan, Servis Atas Permainan Sepaktakraw 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia salah satu negara berkembang, perkembangannya banyak mengarah 

diberbagai bidang, salah satunya pada bidang olahraga. bidang olahraga pun banyak 

cabangnya, perkembangan cabang  olahraga sepaktakraw misalnya. Permainan 

sepaktakraw ini dasarnya dari permainan sepak raga yang dimodifikasi untuk menjadi 

suatu permainan yang dipertandingkan. Menurut Zalfendi (2009:1-3) permainan 

sepak raga merupakan olahraga tradisional, yaitu suatu permainan rakyat yang dulu 

kala terdapat dan populer di beberapa daerah di Indonesia. Permainan ini sangat 

digemari dan dimainakan oleh beberapa orang dalam lingkaran, yang disebut 

permainan sepak raga bulatan.  

Pada tahun 1945 permainan sepak raga bulatan dimodifikasi yaitu dimainkan 

diatas lapangan empat persegi panjang dan ditengahnya dipasang jaring yang 

dinamakan sepak raga jaring. Dalam musyawarah yang diadakan federasi 

sepaktakraw asia pada tahun 1965 di Malaysia disepakati bersama nama sepak raga 

jaring diganti namanya dengan permainan sepaktakraw. Menurut Iyakrus (2012: 1) 

sepaktakraw adalah suatu permainan yang menggunakan bola yang terbuat dari rotan. 

dalam pemainan ini yang digunakan terutama kaki, bola dimainkan dengan 

memantulkan lewat jaring. tujuan setiap pihak adalah mengembalikan bola 

sedemikian rupa sehingga dapat jatuh dilapangan lawan atau menyebabkan lawan 

membuat pelanggaran atau bermain salah. Menurut S.Haryono (1980) bermain 

sepaktakraw yang baik, seseorang dituntut untuk mempunyai kemampuan atau 

keterampilan yang baik. kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan dasar 

bermain sepaktakraw. tanpa kemampuan itu seseorang tidak akan bisa bermain. 

kemampuan dimaksud adalah menyepak dengan menggunakan bagian-bagian kaki, 
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memainkan bola dengan kepala, dengan dada, dengan paha, dengan bahu, dan dengan 

menggunakan telapak kaki (Iyakrus,2012:19).  

Servis atas merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan sepaktakraw, 

servis dalam permainan sepaktakraw ada 2 jenis yaitu servis bawah dan servis atas, 

menurut Iyakrus(2012:26) servis yang baik adalah servis yang dapat mencari sasaran 

yang lemah dan sukar untuk menerimanya bahkan mengontrolnya, salah satu jenis 

servis yang dimaksud servis atas yang pelaksanaannya terdiri dari saat awalan, saat 

tolakan, saat perkenaan bola dengan kaki, saat kaki mendarat. Menurut Iyakrus 

(2012:27) servis atas dilakukan dengan gerakan. Saat awalan, berdiri didalam 

lingkaran dengan salah satu kaki sebagai kaki tumpuan dan kaki satu lagi sebagai 

awalan berada diluar lingkaran bagian belakang, Saat tolakan dalam melakukan servis 

atas, tolakan tungkai diangkat lurus keatas dan dilakukan secara eksplosif dibantu 

dengan gerakan lengan kesamping badan, perkenaan kaki dengan bola dapat 

dilakukan dengan kaki bagian dalam, punggung kaki atau teapak kaki, setelah 

melakukan sepakan servis, badan mengikuti lanjutan tungkai dan kaki pendarat 

dengan mengeper. Seperti halnya saat tolakan pada servis atas, ( tolakan tungkai 

diangkat lurus keatas dan dilakukan secara eksplosive), maka dengan demikian power 

otot tungkai serta keseimbangan sangat diperlukan saat melakukan servis atas. 

Power merupakan komponen yang sangat diperlukan oleh setiap individu. 

power identik dengan daya ledak. power pada tungkai merupakan salah satu 

komponen dasar motorik atau kemampuan yang menunjang penampilan efektif . 

Menurut Bompa (1994:82) menyatakan bahwa power atau daya ledak sangat 

berkaitan dengan eksplosive power yaitu perpaduan antara kecepatan maksimum dan 

kekuatan maksimum berfungsi untuk memindahkan benda yang berkaitan dengan 

jarak dan waktu. Yaitu kemampuan otot untuk bekerja secara tiba-tiba dan kuat. 

(Sukirno, 2011:92), keseimbangan menurut Ismaryati (2008:48) ada dua macam, 

keseimbangan statis dan dinamis. Keseimbangan statis adalah kemampuan 

mempertahankan keadaan seimbang dalam keadaaan diam. sedangkan keseimbangan 
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dinamis adalah kemampuan mempertahankan keadaan seimbang dalam keadaan 

bergerak, keseimbangan merupakan kemampuan yang penting karena digunakan 

dalam aktivitas sehari-hari, misalnya berjalan, berlari dan sebagian besar olahraga dan 

permainan.  

 Fenomena di lapangan, mahasiswa penjaskes putra kurang terampil 

melakukan kemampuan sepak mula pada permainan sepaktakraw hal ini terlihat dari 

pada saat mahasiswa melakukan servis atas bola masih sering menyangkut net, 

sehingga jumlah servis yang dihasilkan sebanyak lima kali pelaksanaan masih sedikit. 

Dalam pelaksanaan servis atas hanya 22% mahasiswa yang dapat dikatakan 

mendapatkan poin sedangkan 78% mahasiswa lainnya belum bisa mendapat poin 

tersebut. Mengamati dari cara mahasiswa melakukan servis atas, peneliti 

menyimpulkan mahasiswa hanya melakukan servis, tanpa memperhatikan power otot 

tungkai dan keseimbangan yang dimiliki sehingga sering terjatuh dan membuat arah 

bola tak menentu. padahal menurut M.Suhud (1990) servis atau sepak mula 

merupakan cara kerja yang sangat penting karena poin atau angka dapat diperoleh 

oleh regu yang melakukannya, kegagalan dalam melakukan servis berarti hilangnya 

kesempatan regu itu untuk mendapatkan poin, tekong hendaknya melakukan servis 

yang baik dan dapat mencari sasaran yang lemah dan sukar untuk menerimanya 

bahkan mengontrolnya (Iyakrus,2012:26). 

Berdasarkan uraian diatas dan pengamatan penulis saat perkuliahan 

mahasiswa penjaskes putra angkatan 2013 universitas sriwijaya kampus palembang, 

penulis akan mencoba meneliti mengenai keterkaitan antara power otot tungkai dan 

keseimbangan dengan servis atas pada permainan sepaktakraw. oleh karena itu dalam 

penelitian ini penulis mengambil judul “Hubungan Power Otot Tungkai dan 

Keseimbangan dengan Servis Atas pada Permainan Sepaktakraw Mahasiswa 

Penjaskes Putra FKIP Universitas Sriwijaya Angkatan 2013 Kampus Palembang”.  
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1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

1. mahasiswa penjaskes putra angkatan 2013 kampus palembang masih sering 

terjatuh saat melakukan servis atas permainan sepaktakraw. 

2. pada saat mahasiswa melakukan servis atas bola masih sering menyangkut net.  

3. mahasiswa penjaskes putra angkatan 2013 hanya melakukan servis atas tanpa 

memperhatikan power otot tungkai dan keseimbangan yang dimiliki. 

1.3 BATASAN MASALAH 

Agar permasalahan yang dibahas tidak terlalu meluas serta tidak menyimpang 

dari sasaran sebenarnya, maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan 

diteliti dengan tujuan agar hasil penelitian lebih terarah dan peneliti hanya 

membahas untuk melihat Hubungan Power Otot Tungkai dan Keseimbangan 

dengan Servis Atas pada Permainan Sepaktakraw Mahasiswa Penjaskes Putra 

FKIP Universitas Sriwijaya Angkatan 2013 Kampus Palembang. 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yakni : 

1) Apakah terdapat hubungan power otot tungkai(X1) dengan servis atas  (Y) 

Pada permainan sepaktakraw mahasiswa Penjaskes Putra FKIP Universitas 

Sriwijaya angkatan 2013 kampus palembang? 

2) Apakah terdapat hubungan antara keseimbangan (X2) dengan servis atas (Y) 

pada permainan sepaktakraw mahasiswa penjaskes putra FKIP Universitas 

Sriwijaya angkatan 2013 kampus palembang? 

3) Apakah terdapat hubungan antara power otot tungkai (X1) dan keseimbangan 

(X2) dengan servis atas (Y) pada permainan sepaktakraw mahasiswa penjaskes 

putra FKIP Universitas Sriwijaya angkatan 2013 kampus palembang? 

 

 

 

 



5 
 

 
 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan power otot tungkai dengan servis 

atas pada permainan sepaktakraw mahasiswa penjaskes putra FKIP 

Universitas Sriwijaya angkatan 2013 Kampus Palembang. 

2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan keseimbangan dengan servis atas 

pada permainan sepaktakraw mahasiswa penjaskes putra FKIP Universitas 

Sriwijaya angkatan 2013 Kampus Palembang. 

3. Untuk  mengetahui apakah ada hubungan power otot Tungkai dan 

keseimbangan dengan servis atas pada permainan sepaktakraw mahasiswa 

penjaskes putra FKIP Universitas Sriwijaya angkatan 2013 Kampus 

Palembang. 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pencinta 

sepaktakraw, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.6.1. Bagi Mahasiswa diharapkan mahasiswa dapat mengetahui pentingnya 

melakukan servis atas menggunakan power dan keseimbangan. 

1.6.2. Bagi Dosen diharapkan olahraga bisa sebagai bahan evaluasi untuk 

melaksanakan program pengajaran agar lebih baik. 

1.6.3. Bagi Universitas diharapkan bisa sebagai informasi tentang hasil penelitian 

yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki prestasi 

siswa dalam bidang olahraga khususnya sepaktakraw. 
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