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ABSTRAK 

 
Sepak takraw merupakan suatu permainan, Selain terdapat unsur-unsur gerakan olahraga dan 

unsur-unsur kesenian karena dalam permainan ini terdapat varian cara menyepak dan memainkan bola 

dalam pembinaan sepak takraw, Seiring penulis menjumpai di lapangan bahwa pemain yang 

bertungkai panjang banyak yang berprestasi. Untuk mendapatkan ketepatan sepak takraw, ada 

beberapa faktor yang mempengaruhinya, Salah satu faktor yang di maksud adalah panjang tungkai, hal 

ini berkaitan dengan tulaang-tulang tungkai sebagai anggot gerak bagian bawah. Di samping itu juga 

di pengaruhi oleh kekuatan, Fleksibilitas, Koordinasi, Latihan yang kontinyu serta penguasaan teknik 

yang baik. 

Waktu Penelitian, penulis telah melakukan penelitian pada tanggal, 30  November 2017 pada 

siswa putra Ekstrakurikuler SMP Pawyatan Daha 2 kediri sebanyak 16 orang siswa Putra 

Ekstrakulikuler dengan mengunakan tes panjang tungkai dan ketepatan Servis. 

Setelah mendapatkan data terkumpul, maka data tersebut dianalisis untuk mengetahui ada atau 

tidaknya (1) perbandingan ketepatan Servis antara siswa yang bertungkai panjang dengan siswa yang 

bertungkai pendek. Hasil akhir yang diperoleh : 

Hasil penelitian ini adalah (1) Nilai t hitung sebesar 59,8112 sedangkan nilai t tabel 1,75335 

pada taraf kesalahan 5% (0,05) sebesar 1,9672 Dengan hasil uji hipotesis yang menyatakan dengan 

analisis data yang berupa t hitung lebih besar dari t tabel atau dengan kata lain “Ada perbedaan 

ketepatan servis sepak sepak takraw antara siswa yang yang bertungkai panjang dengan siswa yang 

bertungkai pendek pada siswa putra Ekstrakurikuler sepak takraw SMP Pawyatan Daha 2 Kediri. 

Sehingga hipotesis alternatif (Ha) yang di ajukan di terima serta menolak hipotesis nihil (Ho). 

Berdasarkan simpulan: “Ada perbedaan ketepatan servis sepak takraw antara siswa yang 

bertungkai panjang dengan siswa yang berungkai pendek pada siswa putra Ekstrakurikuler sepak 

takraw SMP Pawyatan Daha 2 Kediri. 

 

KATA KUNCI  : Tungkai Panjang, Tungkai Pendek, Sepak Takraw 
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I. LATAR BELAKANG 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler 

peserta didik atau siswa tidak hanya 

dibimbing untuk berprestasi, jauh 

dari pada itu peserta didik dapat 

mengembangkan kreatifitas sesuai 

dengan bakat dan minat mereka 

sendiri. Tujuan dari kegiatan 

ekstrakurikuler adalah meningkatkan 

dan memantapkan pengetahuan 

siswa, mengembangkan bakat, 

kemampuan dan keterampilan siswa. 

Peserta didik yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler sepak 

takraw di SMP Pawiyatan Daha 2 

Kediri adalah siswa yang merasa 

mempunyai modal dasar, baik postur 

tubuh maupun keterampilan dasar 

bermain sepak takraw. Memang pada 

kenyataannya, postur tubuh yang 

tinggi, kaki yang kuat,mempunyai 

fisik yang kuat dan tendangan yang 

keras akan memudahkan untuk 

melakukan sepak mula atau servis 

dalam permainan sepak takraw. 

Namun modal dasar tersebut dalam 

kenyataanya peserta didik dalam 

melakukan sepak mula atas dan 

sepak mula bawah siswa kesulitan 

dalam melakukan sikap awalan 

dalam melakukan sepak mula 

padahal dalam suatu. pertandingan 

sepak takraw sepak mula atas 

maupun sepak mula bawah 

digunakan untuk memulainya atau 

membuka suatu pertandingan atau 

serangan pertama untuk 

menghasilkan poin. Pada umumnya 

untuk dapat melakukan sepak mula 

atas dengan menggunakan punggung 

kaki dalam permainan sepak takraw 

yaitu kaki tumpu tidak boleh keluar 

dari lingkaran tekong, pada saat 

tekong menerima bola lambung dari 

pemain apit dan melakukan pukulan 

bola dengan menggunakan punggung 

kaki, jika terjadi kaki tumpu keluar 

dari lingkaran maka kesalahan 

seperti ini akibatnya terjadinya poin 

untuk lawan karena dalam 

melakukan sepak mula kaki tumpu 

tidak boleh keluar dari lingkaran 

tekong. Sedangkan untuk dapat 

melakukan sepak mula bawah 

dengan menggunakan kaki bagian 

dalam dalam permainan sepak 

takraw yaitu kaki tumpu harus 

dihadapkan ke pelambung, sehingga 

pada saat pukulan bola gerak 

lanjutannya tidak terhambat, kaki 

pukul dikeraskan pada pergelangan 

kaki, akibatnya pukulan bola lebih 

bertenaga, dan dapat diarahkan 

sesuai harapan dan kaki tumpu atau 

kaki pukul tidak boleh keluar dari 

lingkaran tekong, karena dalam 
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permainan sepak takraw untuk dapat 

melakukan sepak mula atas maupun 

sepak mula bawah kaki tumpu tidak 

boleh keluar dari lingkaran tekong, 

jika terjadi kesalahan kaki tumpu 

keluar dari lingkaran tekong hal ini 

merupakan kesalahan dalam 

peraturan permainan. 

Dalam pembinaan prestasi 

sepak takraw ekstrakulikuler yang di 

adakan di sekolah seorang penulis 

menjumpai di lapanga bahwa pemain 

yang bertungkai panjng banyak yang 

berprestasi tp ada juga yang 

bertungkai pendek dapat menunjukan 

prestasi bertitik tolak dari 

permasalahan tersebut penulis ingin 

mengetahui dan membuktikan 

perbedaan signifikan dengan 

melakukan perbandingan ketepatan 

servis sepak takraw antara siswa 

yang bertungkai panjang dengan 

siswa yang bertungkai pendek pada 

siswa putra ekstrakulikuler sepak 

takraw SMP Pawyatan Daha 2 

Kediri. 

II. METODE 

Dalam hal ini penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif karena data penelitian ini 

berupa angka-angka dan analisisnya 

menggunakan statistik.(Sugiyono, 

2012:13). 

Peneliti dengan menggunakan 

metode deskriptif menurut 

(Sugiyono, 2014 : 56), suatu 

rumusan masalah yang berkenaan 

dengan pertanyaan terhadap 

kebenaran variabel mandiri, baik 

hanya pada satu variabel atau lebih 

(variabel yang berdiri sendiri). Jadi 

dalam penelitian ini membuat 

perbandingan variabel itu pada 

sampel lain, dan mencari hubungan 

variabel itu dengan variabel yang 

lain. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa putra 

Ekstrakulikuler sepak takraw SMP 

Pawyatan Daha 2 Kediri yang 

berjumlah 16 orang yang berjenis 

kelamin laki-laki. Adapun jumlah 

sampel yang di ambil mengunakan 

semua populasi dari jumlah 16 orang 

siswa putra Ekstrakulikuler sepak 

takaw SMP Pawyatan Daha 2 Kediri. 

Dari semua jumlah populsi tersebut 

semua menjadi sampel, dan 

ditentukan menggunakakan  teknik 

sampling jenuh. 

Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan 

tes dan pengukuran meliputi : 

Pengukuran panjang tungkai untuk 

mengetahui dan membedakan rata-

rata panjang tungkai siswa, serta tes 
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ketepatan servis siswa yang 

mepunyai tungkai panjang da 

tungkai pendek pada instrumen yang 

sudah dibuat. Teknik analisis data 

menggunakan teknik uji prasarat 

analisis dan uji hipotesis, sedangkan 

uji prasarat analisis meliputi : uji 

normalitas data dan uji homogenitas 

varian. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan data hasil 

penelitian Panjang tungkai Siswa 

putra Ekstrakulikuler sepak takraw : 

Tabel 1. Distribusi Panjang tungkai 

Keterangan  T. Pendek T. Panjang 

N 8 8 

Mean 93.0000 97.1250 

Median 93.0000 97.0000 

Mode 92.00 96.00 

Std. 

Deviation 1.30931 1.12599 

Minimum 91.00 96.00 

Maximum 95.00 99.00 

Sum 744.00 777.00 

 

Dari tabel diatas dapat 

diperoleh mengenai panjang tungkai 

siswa dengan siswa yang memiliki 

tungkai yang pendek mean 93, 

median 93, min, 91, max 95, standart 

deviasi 1.30931 dan total sum 744. 

Sedangkan siswa yang memiliki 

tungkai yang pajang mean 97.125, 

median 97, min, 96, max 99, standart 

deviasi 1.12599 dan total sum 777. 

Berdasarkan data hasil 

penelitian katepatan servis siswa 

antara siswa yang bertungkai 

panjang dan siswa yang bertungkai 

pendek pada siswa putra  

Ekstrakulikuler sepak takraw : 

Gambar 1. Ketepatan servis 

 

 

Berdasarkan tabel diatas di 

peroleh data ketepatan servis 16 

orang siswa putra Ekstrakulikuler 

sepak takraw SMP Pawyatan Daha 2 

Kediri. Dengan mayoritas mereka 

masuk dalam klarifikasi kurang 

sekali sebanyak 1 siswa (25%), 

Selanjutnya di susul siswa yang 

termasuk dalam klarifikasi kurang 

sebanyak 5 siswa (31,25%), 

0

5

10

Baik
sekali

Baik Sedang Kurang Kurang
Sekali

Diagram Tingkat ketepatan 

servis sepak takraw siswa Putra 

Ekstrakurikuler SMP Pawyatan 

Daha 2 Kedir 
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Selanjutnya di susul siswa yang 

termasuk dalam klarifikasi Sedang 

sebanyak 6 siswa (37,50%), 

Selanjutnya di susul siswa yang 

termasuk dalam klarifikasi baik 

sebanyak 4 siswa (25%), dan yang 

masuk dalam klarifikasi Baik sekali 

sebanyak 0 siswa. 

Tabel 2. Distribusi Nilai Servis 

Keterangan  Pendek  Panjang 

N 8 8 

Mean 29.75000 34.6250 

Median 29.50000 34.50000 

Mode 29.00 34.00 

Std. 

Deviation 2.12132 1.06066 

Minimum 26.00 33.00 

Maximum 33.00 36.00 

Sum 238.00 277.00 

 

Dari tabel diatas dapat 

diperoleh mengenai nilai servis siswa 

yang memiliki tungkai panjang dan 

tungkai pendek, dengan siswa yang 

memiliki tungkai yang pendek mean 

29.75, median 29.50, min, 26, max 

33, standart deviasi 2.12132 dan total 

sum 238. Sedangkan siswa yang 

memiliki tungkai yang pajang mean 

34.625, median 34.50, min, 33, max 

36, standart deviasi 1.06066 dan total 

sum 277. 

Berdasarkan hasil analisis data 

uji normalitas dengan mengunakan 

rumus One-SampleKolmogorov 

Smirnov. Adalah membandingkan 

distribusi data (yang akan diuji 

normalitasnya) dengan destribusi 

normal yang baku. Berdasarkan data 

yang di peroleh data nilai sig 0,748. 

0,05 sehingga data di atas dapat di 

simpulkan bahwa data yang akan di 

ujikan berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil analisis data 

uji homogenitas dengan perhitungan 

dengan mengunakan Uji F pada 

Microsoft Excel di peroleh data 

sebagai berikut : Nilai F hitung 1.352 

< F tabel 3.4381, maka dapat 

disimpulkan bahwa distribusi data 

kedua kelompok tersebut Homogen. 

Berdasarkan hasil analisis data 

dengan pengujian hipotesis 

Perhitungan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji T, berdasarkan 

perhitungan T hitung pada uji 

hipotesis penelitian ini sebesar 

59.8112 dan T tabel 1.75335 pada 

taraf kesalahan 5% (0,05), dengan 

hasil uji hipotesis yang menyatakan 

T hitung 59.8112 > t tabel 1.75335, 

sehingga dapat di tarik kesimpulan 

bahwa terdapat perbedaan siswa 

yang memiliki panjang tungkai yang 

panjang dan siswa yang memiliki 
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panjang tungkai yang pendek 

terhadap ketepatan servis pada sepak 

takraw. 

Dengan analisis data yang 

berupa nilai t hitung lebih besar dari t 

tabel maka dapat di peroleh 

kesimpulan “ ada perbedaan 

ketepatan ketepatan servis sepak 

takraw antara siswa yang bertungkai 

panjang dengan siswa yang 

bertungkai pendek pada siswa putra 

Ekstrakulikuler sepak takraw SMP 

Pawyatan Daha 2 Kediri. 

Kesimpulan hasil analisis data 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pembahasan, maka 

penelitian yang telah di lakukan 

dapat di simpulkan bahwa 

berdasarkan t-test  menunjukan 

terdapat perbedaan ketepatan 

servis sepak takraw antara siswa 

yang bertungkai panjang dengan 

siwa yang bertungkai pendek 

pada siswa Ekstrakulikuler 

sepak takraw SMP Pawyatan 

Daha 2 Kediri. Hal tersebut 

dapat di buktikan dengan nilai t-

test di peroleh t hitung sebesar 

59,811, sedangkan t tabel 

sebesar 1.753 

2. Berdasarkan analisis data di 

peroleh nilai F hitung < F tabel, 

maka dapat di tarik kesimpulan 

Terdapat perbedaan servis antara 

siswa yang bertungkai panjang 

dengan siswa yang bertungkai 

pendek pada siswa 

Ekstrakulikuler sepak takraw 

SMP Pawiyatan Daha 2 Kediri. 

Hal tersebut dapat di buktikan 

dengan uji Homogenitas F 

hitung 1,352 < F tabel 3,438. 

3. Hasil perhitungan analisis t 

hitung pada uji hipotesis 

penelitian ini sebesar 59,8112 dan 

t tabel 1.75335 pada taraf 

kesalahan 5% (0,05) sebesar 

1,9672 Dengan hasi uji hipotesis 

yang menyatakan t hitung  

59,8112> t tabel 1,75335, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat perbedaan siswa yang 

memiliki panjang tungkai yang 

panjang dan siswa yang 

memeiliki panjang tungkai yang 

pendek terhadap ketepatan servis 

pada sepak takraw. 
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