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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP, 

DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Sistem Muskular Manusia 

Otot membentuk 43 % berat badan, lebih dari sepertiganya merupakan 

protein tubuh dan setengahnya merupakan tempat terjadinya aktivitas metabolik 

saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh (seperti kontraksi jantung, 

konstriksi pembuluh darah, bernapas, gerakan peristaltik) terjadi karena adanya 

aktivitas otot
10,11 

2.1.2 Fungsi Sistem Otot Rangka
 

Fungsi dari sistem otot rangka diantaranya adalah 
10,11

: 

1. Menghasilkan gerakan rangka 

2. Mempertahankan sikap dan posisi tubuh 

3. Menyokong jaringan lunak 

4. Mempertahankan suhu tubuh dengan cara melakukan kontraksi otot  

2.1.3 Kontraksi Otot 

Timbul dan berakhirnya kontraksi otot terjadi dalam urutan tahap-tahap berikut
12

 : 

1. Suatu potensial aksi berjalan disepanjang sebuah saraf motorik sampai 

ke ujungnya pada serat otot 
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2. Pada setiap ujung saraf mensekresi substansi neurotransmitter yaitu 

asetikolin dalam jumlah sedikt 

3. Asetikolin bekerja pada area setempat pada membran serat otot untuk 

membuka banyak saluran bergerbang asetikolin melalui molekul-

molekul protein dalam membran sel otot 

4. Terbukanya saluran asetilkolin memungkinkan sejumlah besar ion 

natrium untuk mengalir ke bagian dalam membrane serat otot pada 

titik terminal saraf. Peristiwa ini akan menimbulkan suatu potensial 

aksi dalam serat otot 

5. Potensial aksi akan berjalan disepanjang membran serat otot dalam 

cara yang sama seperti potensial aksi berjalan di sepanjang membrane 

saraf 

6. Potensial aksi akan menimbulkan depolarisasi membran serat otot di 

dalam serat otot pada tempat dimana potensial aksi menyebabkan 

retikulum sarkoplasma melepaskan sejumlah besar ion kalsium, yang 

telah disimpan di dalam retikulum ke dalam myofibril 

7. Ion –ion kalsium menimbulkan kekuatan menarik antara filament aktin 

dan myosin, yang menyebabkan bergerak bersama-sama, dan 

menghasilkan proses kontraksi 

8. Setelah kurang dari satu detik, ion kalsium dipompa kembali kedalam 

retikulum sarkoplasma, tempat ion-ion ini disimpan sebagai potensial 

aksi otot yang baru datang lagi, pengeluaran ion kalsium dari myofibril 

akan menyebabkan kontraksi otot terhenti 
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Gambar1.Pelepasan kalsium dalam penggabungan eksitasi-kontraksi 
Dikutip dari Sherwood 

 

2.1.4 Otot Tungkai 

Pembagian otot tungkai berdasarkan fungsinya adalah
13

: 

a.Otot-otot tungkai atas 

1) Otot  abduktor sendi panggul 

a) Muskulus abduktor brevis  

b) Muskulus abduktor longus 

c) Muskulus Tensor Fascia Latae 

2) Otot adduktor sendi panggul 

a) Muskulus pectineus 

b) Muskulus adduktor magnus 

c) Muskulus adduktor brevis  

d) Muskulus gracilis  
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3) Otot ekstensor sendi panggul 

a) Muskulus gluteus medius 

b) Muskulus gluteus maximus 

4) Otot ekstensor sendi lutut (quadricep femoris) 

a) Muskulus rektus femoralis 

b) Muskulus vastus lateralis eksternal 

c) Muskulus vastus medialis internal 

d) Muskulus vastus intermedial 

5) Otot fleksor sendi lutut 

a) Muskulus biceps femoris 

b) Muskulus semi tendinosus 

c) Muskulus semi membranous ( untuk fleksi sendi lutut dan memutar  

kedalam) 

d) Muskulus Sartorius (untuk membantu fleksi sendi lutut dan eksorotator 

femur) 

b. Otot-otot tungkai bawah 

1) Otot ekstensor sendi pergelangan kaki 

a) Muskulus tibialis anterior 

b) Muskulus peroneus longus 

c) Muskulus peroneus brevis 

d) Muskulus ekstensor hallucis longus 

e) Muskulus ekstensor hallucis brevis 

f)  Muskulus ekstensor digitorum longus 
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g) Muskulus ekstensor digitorum brevis 

2) Otot fleksor pergelangan kaki 

a) Muskulus gastronomeus 

b) Muskulus Soleus 

Gambar 2.Otot Tungkai (dikutip dari Sobotta edisi 21) 

 

2.1.5 Kekuatan Otot 

Kondisi fisik adalah persyaratan yang sangat penting dan diperlukan dalam 

usaha peningkatan prestasi seorang atlet. Salah satu komponen fisik yang penting 

mendukung komponen-komponen lainnya adalah komponen kekuatan otot. 

Kekuatan memegang peranan yang penting, karena kekuatan adalah daya 

penggerak setiap aktivitas dan merupakan syarat untuk meningkatkan prestasi
15

. 
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2.1.5.1 Pengertian Kekuatan Otot 

Kekuatan dapat diartikan sebagai kualitas tenaga otot atau sekelompok 

otot dalam membangun kontraksi secara maksimal untuk mengatasi beban yang 

datang
16

.Menurut Suharno HP yang dikutip oleh Samsul Munawar (2003: 8) 

kekuatan adalah kemampuan dari otot untuk dapat mengatasi tahanan atau beban 

dalam menjalankan aktifitas. Menurut Kusworo secara fisiologis adalah 

kemampuan otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal melawan 

tahanan atau beban
17

. Sedangkan secara mekanis kekuatan otot adalah sebagai 

gaya yang dapat dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot dalam satu kali 

kontraksi maksimal Menurut Jossef Nossek yang dikutip (Susilo Herawati, 2004), 

kekuatan otot adalah kekuatan otot untuk mengatasi atau melawan beban saat 

menjalankan aktivitas
18,19

.  

2.1.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekuatan Otot 

Kekuatan otot seseorang, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut 

Suharno, faktor-faktor penentu kekuatan seseorang terdiri dari
20

: 

1. Besar kecilnya potongan melintang otot (potongan morfologis yang 

tergantung dari proses hipertropi otot). 

2. Jumlah fibril otot yang turut bekerja dalam melawan beban, makin 

banyak fibril otot yang bekerja berarti kekuatan bertambah besar. 

3. Tergantung besar kecilnya rangka tubuh, makin besar skelet makin 

besar kekuatan. 

4. Innervasi otot baik pusat maupun perifer. 
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5. Keadaan zat kimia dalam otot (glikogen, ATP). 

6. Keadaan tonus otot saat istirahat, apabila tonus istirahat makin rendah 

berarti kekuatan tersebut pada saat bekerja makin besar. 

7. Umur dan jenis kelamin juga menentukan baik dan tidaknya kekuatan 

otot
 

Sementara itu ada sumber lain menjelaskan tentang beberapa faktor yang 

mempengaruhi kekuatan otot antara lain
21: 

1. Usia dan jenis kelamin 

Kekuatan otot mulai timbul sejak lahir sampai dewasa dan terus meningkat 

terutama pada usia 20 sampai 30-an dan secara gradual menurun seiring dengan 

peningkatan usia. Pada umumnya bahwa pria lebih kuat dibandingkan dengan 

wanita. Kekuatan otot pria muda hampir sama dengan wanita muda sampai 

menjelang usia puber, setelah itu pria akan mengalami peningkatan kekuatan otot 

yang signifikan dibanding wanita,  Peningkatan kekuatan ini berkaitan dengan 

peningkatan massa otot setelah puber, karena setelah masa puber massa otot pria 

50% lebih besar dibandingkan dengan massa otot wanita. 

2. Ukuran cross sectional otot. 

Semakin besar diameter otot maka akan semakin kuat. Kekuatan otot 

skeletal manusia dapat menghasilkan kekuatan kurang lebih 3-8 kg/cm2 pada 

cross sectional area tanpa memperhatikan jenis kelamin. Namun variabilitas cross 

sectional area pada suatu otot akan berbeda setiap saat karena pengaruh latihan 

dan inaktifitas. 
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3. Hubungan antara panjang dan tegangan otot pada waktu kontraksi. 

Otot menghasilkan tegangan yang tinggi pada saat terjadi sedikit 

perubahan panjang otot ketika berkontraksi.  Tenaga pada otot dapat terus 

berkurang ketika otot berkontraksi (memendek).  

4. Recruitmen motor unit. 

Peningkatan recruitment motor unit akan meningkatkan kekuatan otot. 

Motor unit adalah unit fungsional dari sistem neuromuscular yang terdiri dari 

anterior motor neuron dan serabut otot Kontraksi otot dengan tenaga kecil akan 

mengaktifkan sedikit motor unit, tetapi kontraksi dengan tenaga besar akan 

mengaktifkan banyak motor unit 

5.Tipe kontraksi otot. 

Otot mengeluarkan tenaga paling besar ketika kontraksi eksentrik 

(memanjang) melawan tahanan. Dan otot juga mengeluarkan tenaga lebih sedikit 

ketika kontraksi isometrik serta mengeluarkan tenaga yang paling sedikit ketika 

kontraksi konsentrik (memendek) melawan beban. 

6. Jenis serabut otot. 

Karakteristik tipe serabut otot memiliki peranan pada sifat kontraktil otot. 

Tipe serabut slow twitch fiber lebih tahan lelah, otot warna merah karena kadar 

myoglobin banyak, diameter lebih kecil, mitikondria banyak, kapiler banyak,laju 

kontraksi lambat dan daya kontraksi kurang kuat. Sedangkan fast twich fiber yang 

lebih cepat lelah mempunyai ciri-ciri sebaliknya, otot warna putih, diameter lebih 

besar,mitikondria sedikit,kapiler sedikit, laju kontraksi cepat, dan daya kontraksi 

yang lebih kuat
22

. 
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7. Ketersediaan energi dan aliran darah.  

Otot membutuhkan sumber energi yang adequat untuk berkontraksi, 

menghasilkan tegangan, dan mencegah kelelahan. Tipe serabut otot yang 

predominan dan suplai darah yang adequat, serta transport oksigen dan nutrisi ke 

otot, akan mempengaruhi hasil tegangan otot dan kemampuan untuk melawan 

kelelahan/fatigue. 

8. Motivasi. 

Motivasi yang tinggi akan mempengaruhi kemampuan untuk 

menghasilkan kekuatan yang maksimal. Oleh karena itu sunjek penelitian harus 

mau melakukan usaha yang maksimal agar menghasilkan kekuatan maksimal. 

2.1.5.3 Manfaat Kekuatan Otot 

Beberapa manfaat dari melatih kekuatan otot diantaranya
1
  : 

1. Melatih kekuatan dan daya tahan menambah kekuatan dalam aktivitas 

fisik,biasanya orang dengan tingkat  kekuatan otot  rendah  akan  mudah 

merasa lelah dalam beraktifitas,  

2. Mencegah terjadinya cidera, karena dengan melatih kekuatan dan daya 

tahan otot dapat membuat sel-sel tendon, ligament, dan kartilago menjadi 

lebih kuat sehingga mengurangi terjadinya cidera,  

3. Menurunkan kadar lemak dalam tubuh 

4. Kekuatan otot yang bagus juga dapat mencegah degenerasi otot, 

5. Meningkatkan kualitas hidup karena dapat meningkatkan energi, 

mencegah terjadinya cidera, dan membuat aktivitas sehari-hari lebih 

mudah 
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2.1.5.4 Latihan Kekuatan  Otot Tungkai 

Keberhasilan dalam prestasi olahraga, perlu di dukung pula oleh kekuatan 

dan kecepatan.Terdapat 2 jenis latihan untuk meningkatkan kekuatan dan 

kecepatan otot tungkai yaitu latihan berbeban dan latihan pliometrik
20

. 

Latihan berbeban merupakan suatu latihan yang menggunakan beban, baik 

latihan secara isometrik, secara isotonik maupun secara isokinetik. Latihan ini 

dilakukan dengan menggunakan beban berupa alat maupun berat badan. Latihan 

berbeban adalah suatu cara menerapkan prosedur secara sistematis pada berbagai 

otot tubuh. Pada program latihan berbeban pelaksanaannya menggunakan alat-alat 

berupa barbell atau beban yang telah dikombinasikan menjadi alat khusus untuk 

weight training (latihan berbeban) 
20

. 

Latihan berbeban merupakan latihan yang memberikan pembebanan 

terhadap otot. Selama latihan, otot-otot tubuh khususnya otot tungkai terlibat 

dalam gerakan melawan beban yang dilakukan secara berulang-ulang. Gerakan 

melawan beban yang dilakukan secara terus menerus akan dapat menimbulkan 

superkompensasi dan meningkatkan efisiensi gerak dari otot tungkai, sehingga 

otot-otot yang terlibat dapat beradaptasi terhadap beban, yang akhirnya dapat 

meningkatkan kekuatan otot. Peningkatan kekuatan otot ini terjadi akibat adanya 

hypertrophy (pembesaran) otot
20

. Otot yang terlatih dapat menjadi lebih besar, 

sehingga kekuatan ototpun akan meningkat. 

Latihan pliometrik adalah metode latihan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kesegaran biomotorik atlet, termasuk kekuatan dan kecepatan yang 

memiliki aplikasi yang sangat luas dalam kegiatan olahraga, dan secara khusus 



19 
 

 
 

latihan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan power.Latihan pliometrik 

didasarkan pada prinsip pra peregangan otot yang terlibat pada saat tahap 

penyelesaian atas respon atau penyerapan kejutan dari ketegangan yang dilakukan 

otot sewaktu bekerja. Beberapa bentuk latihan pliometrik yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan daya ledak anggota gerak bawah adalah hops (meloncat-

loncat), squat jump dan knee tuck jump. Ciri khas latihan pliometrik yaitu adanya 

pre-streching (peregangan pendahuluan) dan pre-tension  (tegangan awal) saat 

melakukan kerja. Latihan ini dikerjakan dengan cepat, kuat, eksplosif dan 

reaktif
20

. 

 
Gambar 3. Latihan Squat jump dikutip dari Radcliffe & Farentinos 

(dalam jurnal Slamet Riyadi 2008) 

 

 

 

Gambar 4. Latihan Knee Tuck Jump dikutip dari Radcliffe & Farentinos 

(dalam jurnal Slamet Riyadi 2008) 
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Tabel 2. Perbedaan Latihan Berbeban dengan Latihan Pliometrik
20

 

Metode Latihan 

Latihan Berbeban Latihan Pliometrik 

Kelebihan 

a. Peningkatan kekuatan otot 

tungkai besar 

b. Dengan adanya tambahan 

beban dari luar pelaku lebih 

tertantang 

c. Kontrol kesungguhan dan 

kebenaran dalam pelaksanaan 

program latihan lebih mudah 

d. Dapat dirancang untuk 

berbagai keperluan 

e. Prinsip overload sangat 

terlihat 

 

Kelebihan 

a. Kecepatan gerak jauh lebih 

baik 

b. Resiko terjadinya cidera otot 

lebih rendah sehingga lebih 

aman dilakukan 

c. Kontrol kesungguhan dan 

kebenaran dalam program 

pelaksanaan lebih mudah 

d. Peningkatan beban latihan 

tepat,sesuai ketentuan  

e. Memungkinkan jumlah banyak 

untuk berlatih bersama, 

sehingga menghemat waktu 

 

Kelemahan 

a. Peningkatan kecepatan lebih 

rendah 

b. Resiko terjadinya kelelahan 

dan cidera besar 

c. Peningkatan beban mungkin 

tidak sesuai perhitungan 

karena ukuran berat beban 

yang tersedia terbatas 

d. Timbul jenuh saat melakukan 

latihan 

 

Kelemahan 

a. Beban latihan lebih ringan 

sehingga peningkatan kekuatan 

otot lebih rendah 

b. Unsur tantangan kurang, 

sehingga kurang menimbulkan 

ketertarikan 

c. Timbul kejenuhan saat beban 

latihan semakin bertambah, 

karena jenis latihan yang tidak 

berubah 

d. Timbul kelelahan yang sangat 

 

2.1.6 Taekwondo 

Taekwondo adalah seni bela diri asal Korea, yang dalam beberapa tahun 

terakhir telah berkembang menjadi salah satu seni bela diri dalam olahraga 

Olimpiade. Kompetisi Taekwondo diatur peraraturan 2005 World Federation 

Taekwondo(WTF).Semua aturan seni bela diri Taekwondo menuntut sebagian 

besar kelompok otot
23

. Menurut V. Yoyok Suryadi (2002:1) Taekwondo terdiri 

dari 3 kata: tae berarti kaki/menghancurkan dengan teknik tendangan, kwon 
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berarti tangan/menghantam dan mempertahankan diri dengan teknik tangan, serta 

do yang berarti seni/cara mendisiplinkan diri. Maka jika diartikan secara 

keseluruhan, Taekwondo adalah cara mendisiplinkan diri/seni beladiri yang 

menggunakan teknik kaki dan tangan kosong
24

. 

Taekwondo adalah olahraga beladiri yang mempunyai kemampuan untuk 

mengembangkan beberapa komponen biomotorik yang baik dalam tubuh manusia. 

olahraga Taekwondo memerlukan kekuatan otot, kecepatan, power, 

keseimbangan, fleksibilitas, daya tahan serta ketrampilan gerak. Komponen-

komponen biomotorik tersebut mutlak diperlukan dalam pertarungan 

Taekwondo
3
. 

 Kekuatan otot merupakan keadaan dimana tubuh mampu mengatasi beban 

dalam jumlah tertentu. Kohdisi tubuh harus cukup kuat jika melakukan 

pertarungan, sebab cedera patah tulang, terkilir atau yang lainnya bisa terjadi jika 

otot tidak cukup kuat. oleh karena itu dalam latihan taekwondo selalu diberikan 

latihan fisik berupa kekuatan. Latihan kekuatan taekwondo ada berbagai macam, 

misarnya; push-up, sit-up, back-up, leg press, dan lain-lain. Latihan kekuatan ini 

tidak harus dengan alat tetapi bisa berpasangan dengan teman
3
. 

Taekwondo sebagai olahraga bela diri yang mengandalkan kekuatan fisik 

saat bertanding tidak akan bisa berprestasi dengan baik jika kondisi fisik tidak 

dilatih dengan benar dan dilakukan secara kontinyu
3
.Dalam Taekwondo, tubuh 

menjadi sarana ekspresi yang terwujud pada gerakan-gerakan 
25 
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2.1.6.1 Teknik Dasar 

Teknik-teknik dasar Taekwondo harus dikuasai oleh seorang taekwondoin 

agar dapat menjadi seorang atlet yang handal. Teknik-teknik itu diantaranya:  

a) Seogi/Stance (Kuda-kuda) 

Sikap Kuda-kuda terdiri dari Moa seogi (kuda-kuda rapat), Naranhi seogi (kuda-

kuda sejajar), Ap seogi (sikap jalan kecil), Juchum seogi (kuda-kuda duduk),Ap 

kubi (kuda-kuda panjang), Dwi kubi (kuda-kuda L), Beom seogi (kuda-kuda sikap 

harimau), Dwi koa seogi dan Ap koa seogi (kuda-kuda silang)
6
. 

b) Kyongkyok kisul (Serangan) 

Teknik serangan ini terdiri dari jireugi (serangan melalui pukulan ), Chigi 

(sabetan), Chireugi (tusukan) dan Chagi (tendangan).Teknik tendangan itu pun 

banyak jenisnya seperti tendangan Ap chagi (tendangan ke depan), Naeryo 

chagi(tendangan mengayun atau cangkul), Dollyo chagi (tendangan melingkar), 

yeop Chagi(tendangan ke samping), Dwi chagi (tendangan ke belakang), Milyo 

Chagi (tendangan sodok ke depan), dan Dwi Huryeo Chagi (tendangan balik 

dengan mengkait)
6
. 

c) Makki/Block (tangkisan) 

Tangkisan dasar seperti Area makki (tangkisan ke bawah), Eolgol 

Makki(tangkisan ke atas),Momtong An Makki (tangkisan pengambilannya dari luar 

ke dalam), Momtong Bakat Makki (tangkisan dari dalam keluar), Sonnal makki 

(tangkisan dengan pisau tangan )
6
. 

d) Keup so (Sasaran tubuh) 
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Sesuai dengan competition rules & interpretation permitted area, daerah sasaran 

yang di perbolehkan dalm sebuah pertandingan Taekwondo : 

1) Badan 

Serangan yang dilakukan dengan tangan dan kaki di daerah badan yang dilindungi 

oleh body protector adalah diperbolehkan. Akan tetapi tidak diperbolehkan di 

sepanjang tulang belakang
26

. 

2) Muka 

Daerah ini tidak termasuk daerah kepala bagian belakang dan hanya 

diperbolehkan dengan serangan kaki
26

. 

 

 

Gambar5.Tendangan Ap chagi (V. Yoyok Suryadi, 2002:1) 
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Gambar6.Tendangan Dolyo chagi (V. Yoyok Suryadi, 2002:1) 

 

Gambar7.Tendangan Yoep chagi (V. Yoyok Suryadi, 2002:1) 

 

2.1.6.2 Poomsae  

Gerakan kombinasi yang dirancang untuk berlatih tanpa instruktur dengan 

mengguakan dasar kinerja yang tetap dari menyerang dan bertahan. Poomsae 

memiliki kelebihan dalam melatih teknik-teknik khusus dari teknik-teknik yang 

diterapkan, yang tidak dapat dilatih melalui gerakan-gerakan dasar
4
.  

Gerakan yang ada pada poomsae harus dikerjakan sesuai dengan kode 

gerakan karena kemahiran gerakan harus disertai dengan keakuratan gerakan. 

Pelatihan gerakan penting bagi tubuh kita karena dengan melatih berbagai gerakan 

dapat meningkatkan kemampuan tubuh kita
4
.  
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Poomsae merupakan gerakan koreografi yang mempraktikkan sparring 

techniques atau teknik pertarungan dengan menghadapi lawan imajiner yang 

dilakukan dengan pengaturan waktu dan orientasi yang tepat, menjadi sebuah 

latihan yang mengaplikasikan kemmapuan konsentrasi, keseimbangan, dan ritme. 

Poomsae merupakan latihan yang bagus untuk melatih : self defense, daya 

konsentrasi, ritme, dan sinkronisasi
27

. 

Poomsae dibagi menjadi dua yaitu taeguk poomsae yang memiliki delapan 

forms dan yudanja poomsae yang memiliki sembilan forms. Latihan poomsae juga 

terdiri dari teknik penghadangan/bloking, pukulan, tendangan sebagaimana juga 

gerakan melompat, memutar, dan berbelok pada intensitas tinggi. Poomsae juga 

mampu meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran jasmani
4
. Poomsae 

adalah perpaduan bentuk-bentuk gerakan yang terstruktur bagi gerakan kaki dan 

tangan. 

Taekwondo nomor poomsae juga berbeda dengan kyorugi dari segi sistem 

pertandingan. Secara umum nomor poomsae menggunakan sistem cut off yang 

sangat ditentukan oleh jumlah peserta.  

Adapun metode cut off system pada nomor poomsae menurut WTF adalah 

sebagai berikut
28

 : 

a) Jika jumlah peserta diatas 20 peserta, maka pertandingan berlangsung 

menjadi 3 babak, yaitu : penyisihan, semifinal dan final. 

b) Jika jumlah peserta 9 hingga 19 peserta, maka pertandingan berlangsung   

menjadi 2 babak, yaitu : semifinal dan final 
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c) Jika jumlah peserta berjumlah kurang dari 9, maka pertandingan 

berlangsung hanya satu babak final saja. Peringkat 4 teratas akan 

mendapatkan penghargaan sesuai jumlah poin yang didapatkan. 

2.1.6.3 Kyorugi  

Kyorugi memiliki kemampuan pertahanan dan penyerangan menggunakan 

kaki dan lengan atau tangan. selain itu, Kyorugi berhubungan dengan 

pernyerangan dan pertahanan terhadap lawan dan menggunakan teknik yang 

semestinya. Kyorugi merupakan perwujudan taekwondo yang komprehensif. Hal 

ini disebabkan karena terdapat banyak perubahan gerakan, daya destruktif kuat 

menggunakan chagi (kaki) dan jiregeui (tangan), teknik gerakan, dan teknik tinggi 

gerakan kaki
4
. Kyorugi bebas memilih teknik mana yang mau digunakan namun 

lebih dominan menggunakan kaki. 

Berdasarkan peraturan WTF bahwa pertandingan nomor Kyorugi terdiri 

dari tiga ronde, setiap ronde berdurasi 2 menit dengan jeda antar ronde adalah satu 

menit. Penjurian berdasarkan pada banyaknya poin yang didapat. Teknik yang 

diperbolehkan oleh WTF hanya ada 2 yaitu pukulan dan tendangan
26

. Sedangkan 

sistem pertandingannya umumnya menggunakan sistem gugur. Pada sistem gugur, 

setiap atlet akan bertanding dengan atlet yang lain, kemudian salah satu yang akan 

meneruskan ke babak berikutnya hingga mencapai final. 

2.1.7 Leg Dynamometer 

Mengukur keukatan otot yaitu bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

otot untuk kontraksi secara maksimal, sehingga menghasilkan tenaga/gaya/ 

tegangan
29

. Untuk mengukur kekuatan otot tungkai menggunakan Leg 
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Dynamometer. Satuan pengukuran dengan kilogram. Orang yang akan di tes 

berdiri di atas  Leg Dynamometer, badan tegak kedua kaki ditekuk kedua tangan 

lurus ke bawah dengan memegang stang di kedua paha. Dari sikap ini kemudian 

kedua kaki diluruskan, gerakan tidak boleh mengejut dan setiap peserta diberi 

kesempatan sebanyak dua kali, yang digunakan adalah hasil terbaik
30

. Leg 

dynamometer mempunyai validitas 0,86 dan reliabilitas 0,91
31

. 

 

Gambar8.Leg Dynamometer dikutip dari Munir,A.dkk 2015 
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2.2 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

              

 Gambar 9.Kerangka Teori 

 

2.3 Kerangka Konsep 

Dari kerangka teori diatas, dapat disederhanakan menjadi kerangka 

konsep. Oleh karena itu ada beberapa variabel yang harus dihilangkan agar 

Usia Jenis Kelamin 

Kekuatan Otot 

Tungkai 

Nomor Kyorugi Nomor Poomsae 

Latihan Latihan 

Taekwondo 

Jumlah fibril 

Motivasi 

Tipe 

Kontraksi 

Motor Unit 

Energi 

Jenis Serabut 
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penelitian ini menjadi lebih fokus. Seperti Usia dan jenis kelamin dimasukkan 

dalam kriteria inklusi, maka faktor tersebut dapat dihilangkan. Sehingga kerangka 

konsep dalam penelitian ini adalah : 

 

  

 

 

    Gambar 10.Kerangka Konsep 

2.4 Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini adalah kekuatan otot tungkai  pada atlet taekwondo 

nomor kyorugi lebih besar dibandingkan atlet taekwondo nomor poomsae. 

 

 

 

 

 

Taekwondo 

 Nomor Kyorugi 

 Nomor Poomsae 

Kekuatan Otot 

Tungkai 


