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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya 

penyusunan “Buku Pembelajaran Sepak Takraw” bagi olahraga 

Sepak Takraw dan umum, sekolah yang bergerak di 

ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. 

Buku ini merupakan penjabaran mengenai rancangan 

Sepak Takraw yang mengacu pada aturan pendidikan dan latihan 

yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari 

Sepak Takraw, dengan penjelasan yang mudah diterima dan 

diaplikasikan di lapangan. Dalam buku ini berisi semua tentang 

Sepak Takraw yang meliputi: (1) Rancangan Pembelajaran, (2) 

Sejarah Sepak Takraw, (3) Teknik Dasar, (4) Latihan Fisik, (5) 

Pemanasan Dan Pendinginan, (6) Taktik Dan Strategi, (7) 

Peraturan Permainan (8) Sarana Dan Prasarana, (9) Tatalaksana 

Gizi, (10) Latihan Mental, Dan (11) Perwasitan. Buku ini juga 

disertai gambar-gambar pendukung untuk memperjelas pembaca 

yang akan mempelajari mengenai sepak takraw. Buku 

pembelajaran sepak takraw ini telah dikaji secara mendalam, 

walaupun tidak lepas dari kekurangan-kekurangan dan diperlukan 

masukan dari pembaca agar isi dan konten buku menjadi lebih 

baik, sehingga pembaca akan lebih mudah mengaplikasikan isi 

buku ini untuk suatu keperluan.  

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu 

terselesaikannya buku ini. Semoga buku yang disusun mempunyai 

nilai kebermanfaatan. 

 

Malang,  Januari 2021 

Penulis  

 

 

 

Ronaldo Arief Hidayat, S.Or 

 

 



ii 

 

DAFTAR ISI 

 
KATA PENGANTAR  ............................................................  i 

DAFTAR ISI ...........................................................................  ii 

 

BAB 1    Rancangan Pembelajaran Blended Learning ......  2 

A. Indentitas Pembelajaran ...........................................  2 

B. Model Rancangan Pembelajaran  

Berbasis Blended Learning ......................................   2 

C. Analisis Kebutuhan Pemecahan Masalah ................  3 

D. Analisis Sumber Belajar dan Kendala ......................  4 

E. Indentifikasi Karakteristik Pembelajar .......................  6 

F. Menetapkan Tujuan Pembelajaran ...........................  10   

G. Menetapkan Strategi Pembelajaran .........................  15 

H. Mengembangkan Sumber Pembelajar .....................  20 

I. Uji Coba ...................................................................   21 

J. Revisi .......................................................................   22 

K. Protipe Pembelajaran Berbasis Blended Learning....  23 

BAB 2    Sejarah Sepak Takraw ...........................................  25 

A. Sejarah Sepak Takraw Dunia ...................................  25 

B. Induk Organisasi ......................................................  27 

C. Sejarah Masuk Sepak Takraw Di Indonesia .............  28 

Rangkuman ...........................................................................  31 

Latihan Soal ...........................................................................  33 

BAB 3    Sarana dan Prasarana ...........................................  37 

A. Lapangan .................................................................  37 

B. Jaring / Net ...............................................................  38 

C. Bola ..........................................................................  39 

D. Pemain .....................................................................  39 

E. Pakaian Dan Sepatu ................................................  40 

Rangkuman ...........................................................................  42 

Latihan Soal ...........................................................................  44 

BAB 4    Teknik Dasar Sepak Takraw .................................  48 

A. Teknik Dasar Sepakan .............................................  48 

B. Menyundul/Mengekop ..............................................  58 

C. Teknik Dasar Menahan Bola ....................................  59 



iii 

 

Rangkuman ...........................................................................  61 

Latihan Soal ...........................................................................  64 

Tugas Psikomotor ..................................................................  66 

BAB 5    Pemanasan dan Pendinginan ...............................  69 

A. Pemanasan ..............................................................  69 

B. Pendinginan .............................................................  69 

Tugas Psikomotor ..................................................................  112 

BAB 6    Latihan Fisik ..........................................................  115 

A. Latihan Fisik Khusus Sepak Takraw .........................  116 

B. Latihan Fisik Umum ..................................................  122 

Rangkuman ...........................................................................  126 

Latihan Soal ...........................................................................  127 

BAB 7     LATIHAN MENTAL SEPAK TAKRAW ..................  130 

A. Bentuk–bentuk latihan Mental Sepak Takraw ...........  131 

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  

Mental Sepak Takraw ...............................................  139 

C. Peranan Latihan Mental Dalam Sepak Takraw .........  144 

D. Menyusun Program Latihan Sepak Takraw ..............  146 

Rangkuman ...........................................................................  148 

Latihan Soal ...........................................................................  150 

BAB 8   Tatalaksana Gizi Atlet Sepak Takraw ...................  154 

A. Kesesuaian Pengelolaan Gizi Atlet ...........................  155 

B. Sistem Energi Atlet Sepak Takraw ...........................  156 

C. Pengembangan Kondisi Fisik Atlet Sepak Takraw....  158 

D. Kebutuhan Gizi Atlet Sepak Takraw .........................  162 

E. Perencanaan Gizi Atlet Sepak Takraw .....................  163 

F. Perbaikan Status Gizi Sepak Takraw .......................  163 

G. Pengaturan Gizi Atlet Sepak Takraw  

Persiapan Pertandingan ...........................................  166 

Latihan Soal ...........................................................................  174 

BAB 9    Peraturan Permainan ............................................  177 

A. Sistem Pertandingan ................................................  177 

B. Cara Permainan .......................................................  183 

C. Pemimpin pertandingan............................................  185 

D. Undian & Pemanasan ..............................................  185 

E. Sistem Penilaian (Angka/Point) ................................  185 

F. Cara Menghitung Angka ...........................................  186  



iv 

 

G.  Time Out ..................................................................  187 

H. Penghentian Permainan Sementara .........................  187 

I. Dicipline (Tata Tertib) ...............................................  187 

J. Pinalty (Hukuman) ....................................................  188  

K. Kelakuan Buruk Para Tim Official  

(Manager Atau Pelatih) ............................................  188 

L. Umum ......................................................................  189 

Rangkuman ...........................................................................  190 

Latihan Soal ...........................................................................  194 

BAB 10  Strategi dan Taktik ................................................  198 

A. Strategi .....................................................................  199 

B. Metode Latihan Taktik Pada Sepak Takraw .............  200 

Rangkuman ...........................................................................  202 

Latihan Soal ...........................................................................  203 

Bab 11 Perwasitan ...............................................................  206 

A. Petunjuk Untuk Wasit Sepak Takraw........................  206 

B. Tugas Pokok Seorang Wasit ....................................  208 

C. Menjadi Wasit yang Ideal .........................................  209 

D. Wasit Sebagai Seorang Pemimpin ...........................  211 

E. Hambatan yang Dihadapi Wasit ...............................  213 

F. Faktor Keberhasilan Wasit .......................................  213 

G. Faktor Kegagalan Wasit ...........................................  213 

Rangkuman ...........................................................................  214 

Latihan Soal ...........................................................................  217 

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................  219  

 

  



v 

 

DAFTAR TABEL 

 
Tabel 1 Strategi Pengelolaan Materi Pembelajaran  

             Sepak Takraw  ..........................................................  18 

Tabel 2 Evaluasi Pembelajaran ..............................................  19 

Tabel 3 Empat Bidang Rangkaian Kesatuan Energi ...............    156  

Tabel 4 ATP-PC sebesar 70%; LA-O2 sebesar 20%; dan O2  

             sebesar 10% .............................................................  157 

Tabel 5 Karakteristik Umum Energi Sistem Energi .................  158 

Tabel 6 BMR Untuk Laki-laki Berdasarkan Berat Badan ........  161 

Tabel 7 BMR Untuk Perempuan Berdasarkan Berat    

Badan.............. ......................................................................  161 

Tabel 8 Rumus Harris-Bennedict mencari BMR.......................  161 

Tabel 9 Pengaruh Pemberian Makanan/Minuman terhadap                

Kinerja..... ..............................................................................  170 

  



vi 

 

DAFTAR GAMBAR 

 
Gambar 1 Rancangan Pembelajaran Berbasis   

                 Blended Learning ..................................................  3 

Gambar 2 Sejarah Permainan Sepak Takraw  .......................       25 

Gambar 3 Lapangan Sepak Takraw ......................................  37 

Gambar 4 Net Sepak Takraw  ................................................  38 

Gambar 5 Bola Sepak Takraw ...............................................  39 

Gambar 6 Pemain Sepak Takraw ..........................................  39 

Gambar 7 Pakaian Dan Sepatu Sepak Takraw ......................  41 

Gambar 8 Sepak Sila .............................................................  48 

Gambar 9 Sepak Kuda ..........................................................  49 

Gambar 10 Sepak Cungkil .....................................................  50 

Gambar 11 Telapak Kaki / Menampak ...................................  51 

Gambar 12 Heading ...............................................................  52 

Gambar 13 Sepak Mula .........................................................  53 

Gambar 14 Membahu ............................................................  54 

Gambar 15 Mendada .............................................................  55 

Gambar 16 Sepak Simpuh .....................................................  57 

Gambar 17 Memaha ..............................................................  58 

Gambar 18 Pemanasan Statis (Streeching) ...........................  71 

Gambar 19 Pemanasan Dinamis (senam kecil) .....................  83 



2      OLAHRAGA SEPAK TAKRAW     
   Pembelajaran Berbasis Blended Learning  

 
 
 
 

Tujuan pembelajaran: 
 
 
 
 

A. Identitas Pembelajaran 
Identitas Pembelajaran dalam rangcangan dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 
1. Pembelajaran : Sepak Takraw 
2. Kategori : Pembelajaran Teknik Dasar Sepak Takraw 
 

B. Model Rancangan Pembelajaran Berbasis 
Blended Learning 

 

Pengajar mempunyai kedudukan dan peran sebagai manajemen 
dalam suatu pembelajaran, maka dari itu pengajar dapat menentukan isi 
dan metode belajar, serta dapat menilaikemampuan dalam mengontrol 
pembelajar dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran tentu saja 
membutuhkan komponen-komponen dalam pelaksanaannya, yaitu 
pengajar, pembelajaran, dan sumber belajar.  

Sumber yang digunakan oleh pembelajar dalam proses 
pembelajaran tentu saja tidak hanya mengandalkan guru/pelatih atau 
guru/pelatih, akan tetapi pengajar dapat memperkenalkan sumber sumber 
belajar yaitu multi media, sehingga dengan mudah pebelajar melaksanaan 
proses pembelajaran. Media pembelajaran harus disediakan oleh pengajar 
secara khusus sehingga pengajar dan pebelajar dapat berinteraksi secara 
langsung maupun tidak langsung. Pola pembelajaran tersebut bertujuan 
untuk mempermudah pembelajar mengakses kebutuhan belajarnya, untuk 
meningkatkan professional pengajar, pengajar harus memperbanyak 
media pembelajaran juga mendesain bahan pembelajaran yang lengkap, 
sistematis, dan terprogram untuk keperluan belajar pembelajar. Oleh 

BAB I 
Rancangan Pembelajaran  

Blended Learning 

Dalam bab ini menjelaskan Indentitas pembelajaran,model rancangan 
pembelajaran berbasis blended learning,dan cara pembelajaran berbasis 
learning yang benar  
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karena itu, munculnya blended learning ini dapat menjadi solusi dalam 
proses belajar mengajar, blended learning adalah suatu media yang dapat 
menggabungkan pembelajaran tatap muka, offline, dan online.  

Dalam proses pembelajaran sangat membutuhkan model model 
rancangan pembelajaran, oleh karena itu mata kuliah sepak takraw yang 
berbasis blended learning dapat saya rancang melalui langka-langkah 
yang di kemukakan oleh Wasis D. Dwiyogo, 2018. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Rancangan Pembelajaran Berbasis Blended Learning 

(Dwiyogo, 2014). 

 
C. Analisis Kebutuhan Pemecahan Masalah 

Dewasa ini, kecenderungan pembelajaran masa depan telah 
mengubah pendekatan pembelajaran tradisional ke arah pembelajaran 

ANALISIS 

1 
ANALISIS 
KEBUTUHAN 
PEMECAHAN 

2 
INDENTIFIKASI 
SUMBER 
BELAJAR DAN 
KENDALA 

3 
INDENTIFIKASI 
KARAKTERISTIK 
PEMBELAJAR  

RANCANGAN 

4 
MENETAPKAN 
TUJUAN 
PEMBELAJARAN 

5 
MEMILIH DAN 
MENETAPKAN 
STRATEGI  
1. Organisasi isi 
2. Penyampaian 
3. Pengelolaan 

6 
MENGEMBANGKAN 
SUMBER BELAJAR 
1. Tatap Muka 
2. Offline 
3. Online 

EVALUASI 
7 

UJI COBA 
8 

REVISI 

9 
PROTOTIPE 
RANCANGAN 
PEMBELAJARAN 
BERBASIS 
BLENDED 
LEARNING 



4      OLAHRAGA SEPAK TAKRAW     
   Pembelajaran Berbasis Blended Learning  

masa depan yang disebut sebagai pembelajaran abad pengetahuan, bahwa 
orang dapat belajar di mana saja, artinya orang dapat belajar di ruang 
lembaga sepak takraw/sekolah, di perpustakaan, di rumah, atau di jalan, 
kapan saja, tidak sesuai yang dijadwalkan bisa pagi, siang sore atau 
malam, dengan siapa saja, melalui guru/pelatih, pakar, teman, anak, 
keluarga atau masyarakat; melalui sumber belajar apa saja, melalui buku 
teks, majalah, koran, internet, CD ROM, radio, televisi, dan sebagainya. 
Agar para pengajar Pendidikan Jasmani, Olahraga dan kesehatan pada 
berbagai jenjang sensitif terhadap perkembangan pengetahuan tentang 
pembelajaran masa depan, diperlukan serangkaian kegiatan untuk 
mengembangkan pembelajaran. 

Kegiatan ini sangat urgent dilakukan untuk memfasilitasi upaya 
peningkatan kualitas pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 
berbasis blended learning. Dengan pembelajaran berbasis blended 
learning akan memudahkan bagi pembelajar (learner) untuk mengakses 
pembelajaran penjas dengan menggunakan berbagai modus belajar. 
Melalui pembelajaran berbasis blended learning juga akan meningkatkan 
keterampilan soft skill (keterampilan memanfaatkan teknologi informasi) 
bagi pelajar dan pembelajar.  

Melalui Pembelajaran Berbasis blended learning akan 
membangun jembatan antara konteks pembelajaran yang bersifat 
teaching-based, instructor-mediated ke arah konteks pembelajaran yang 
bersifat learning-based. Keuntungan yang akan diperoleh melalui 
pembelajaran ini terutama untuk menyediakan sumber-sumber belajar 
bagi pembelajar yang berpeluang untuk mengembangkan setiap individu 
mencapai kemampuan optimal dalam keterampilan hard skill maupun 
soft skill. 
 

D. Analisis Sumber Belajar dan Kendala  
Berdasarkan uraian analisis kebutuhan diperoleh dari 

Penggunaan aneka sumber belajar dalam pelaksanaan pembelajaran di 
perguru/pelatihan tinggi cenderung menampilkan bentuk yang beragam. 
Keberagaman sumber belajar tradisional seperti bahan cetak yang 
mencakup modul dan buku teks dan berbagai sumber belajar visual, 
audio-visual, video, multimedia, dan sumber belajar online sangat efektif 
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dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Pada tataran sekolah 
dasar dan Menengah, pemanfaatan siaran televisi, radio, dan surat kabar 
menjadi bagian yang menarik untuk meningkatkan prestasi belajar 
peserta didik. Bahkan pemanfaatan sumber belajar online seperti 
penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara 
fundamental mengubah pola interaksi peserta didik dan pendidik, proses 
pembelajaran, dan hasil belajar. 

Sumber belajar online adalah berbagai materi yang 
dikembangkan melalui Internet baik berupa website, teks, audio, visual, 
multimedia, dan video yang disimpan secara digital melalui situs-situs 
web atau web-blog yang dapat diakses kapan dan di mana saja. Situs-situs 
tersebut juga menyediakan ruang (space) sebagai forum diskusi online 
yang melibatkan seluruh peserta didik yang mengambil mata kuliah 
teknologi pembelajaran. Beberapa penelitian terdahulu dapat diuraikan 
untuk mempertajam kajian dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada 
beberapa hasil penelitian sebelumnya termasuk pembelajaran blended dan 
sumber-sumber belajar online dan face to face (tatap muka), yang 
disajikan secara bertahap sesuai dengan urutan publikasinya. 

Setelah itu diuraikan pula beberapa konsep yang menjadi dasar 
pijakan dalam penelitian ini. Gary Gomes mengkaji “Blended Learning, 
Student Self Efficacy And Faculty An Interpretative Phenomenological 
Analysis” dan menemukan bahwa kecepatan penggunaan blended 
learning di perguru/pelatihan tinggi memberi dampak besar untuk 
mengubah pola pelibatan, keterlibatan pendidik dan peserta didik harus 
dipertimbangkan dalam mendesain bahan ajar dan strategi pembelajaran. 
Kajian ini juga mengugkap bahwa pelaksanaan pembelajaran blended 
belum dipersiapkan secara memadai dan telah berdampak pada belum 
maksimalnya pemahaman konten dan kepercayaan diri peserta didik. 
Diperlukan adanya mekanisme sistematis untuk membangun pola 
pembelajaran yang berbasis pada blended learning (Gomes, 2014).  

Faktor eksternal seperti apabila ada pemadaman listrik dari PLN, 
dan lain sebagainya. Oleh karena itu, alternatif yang digunakan untuk 
meminimalisir kendala tersebut dengan memodifikasi pembelajaran baik 
dari sumber belajar yang digunakan serta bahan untuk maksimalkan 
pembelajaran olahraga sepak takraw. Oleh karena itu digunakan sumber 
belajar mobile dimana materi yang digunakan dalam pembelajaran bisa 
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diakses melalui sumber belajar mobile sebagai alternatif sumber belajar 
dalam dasar-dasar pembelajaran sepak takraw. 
 

E. Indentifikasi Karakteristik Pembelajar  
Setiap pebelajar dapat dipastikan memiliki perilaku dan 

karakteristik yang sangat heterogen. Sebagian pembelajar sudah banyak 
tahu, sebagian lagi belum tahu sama sekali tentang materi yang diajarkan 
di pelatihan. Bila pengajar mengikuti kelompok pembelajar yang 
pertama, kelompok yang kedua merasa ketinggalan kereta, yaitu tidak 
dapat menangkap pelajaran yang diberikan. Sebaliknya, bila pengajar 
mengikuti kelompok yang kedua, yaitu mulai dari bawah, kelompok 
pertama akan merasa tidak belajar apa-apa dan bosan.  

Kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal 
pembelajar dalam pengembangan instruksional merupakan pendekatan 
yang menerima pebelajar apa adanya dan untuk menyusun sistem 
instruksional atas dasar keadaan pebelajar tersebut. Konsekuensi dari 
digunakannya cara ini adalah: titik mulai suatu kegiatan pembelajaran 
tergantung kepada perilaku awal pembelajar. Mengidentifikasi perilaku 
dan karakteristik awal pebelajar bertujuan untuk menentukan materi apa 
yang harus diajarkan dan yang tidak perlu diajarkan dalam instruksional 
yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, kegiatan mengidentifikasi 
perilaku dan karakteristik awal pebelajar merupakan proses untuk 
mengetahui perilaku yang dikuasai pebelajar sebelum mengikuti 
instruksional, bukan untuk menentukan perilaku prasyarat dalam rangka 
menyeleksi pebelajar sebelum mengikuti instruksional.  

Karakteristik pembelajar merupakan salah satu variabel yang 
berpengaruh terhadap keberhasilan sistem instruksional. Variabel ini 
didefinisikan sebagai aspek-aspek atau kualitas individu pembelajar. 
Aspek-aspek berkaitan dapat berupa bakat, minat, sikap, motivasi belajar, 
gaya belajar, kemampuan berpikir dan kemampuan awal (hasil belajar) 
yang telah dimilikinya. Karakteristik pembelajar akan amat berpengaruh 
dalam pemilihan strategi pengelolaan, yang berkaitan dengan bagaimana 
menata pembelajaran, khususnya komponen-komponen strategi 
pembelajaran, agar sesuai dengan karakteristik individu pembelajar. 

Dalam hal ini, ada tiga aspek kepribadian belajar yang tergolong 
pada kegiatan identifikasi perilaku dan karakteristik awal si belajar, yaitu:  
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1. Aspek latar belakang pembelajar (pupil formative experiences);  
2. Sifat yang dimiliki pembelajar (pupil properties).  
3. Sikap dan penampilan pembelajar.  

Aspek latar belakang meliputi jenis kelamin pembelajar, tempat 
kelahiran, dan tempat tinggal pembelajar, tingkat sosial ekonomi 
pembelajar, dari keluarga yang bagaimana pembelajar berasal dan lain 
sebagainya; sedangkan dilihat dari sifat yang dimiliki pebelajar meliputi 
kemampuan dasar, pengetahuan dan sikap. Tidak dapat disangkal bahwa 
setiap pembelajar memiliki kemampuan yang berbeda yang dapat 
dikelompokkan pada pembelajar berkemampuan tinggi, sedang, dan 
rendah. Pembelajar yang termasuk berkemampuan tinggi biasanya 
ditunjukkan oleh motivasi yang tinggi dalam belajar, perhatian dan 
keseriusan dalam mengikuti pelajaran dan lain sebagainya. Sebaliknya 
pembelajar yang tergolong pada kemampuan rendah ditandai dengan 
kurangnya motivasi belajar, tidak adanya keseriusan dalam mengikuti 
pelajaran termasuk menyelesaikan tugas dan lain sebagainya. Perbedaan-
perbedaan semacam itu menuntut perlakuan yang berbeda pula baik 
dalam penempatan atau pengelompokan pembelajar maupun dalam 
perlakuan guru/pelatih dalam menyesuaikan gaya belajar. Demikian juga 
halnya dengan tingkat pengetahuan pembelajar. pembelajar yang 
memiliki pengetahuan yang memadai tentang penggunaan bahasa 
standar, misalnya akan memengaruhi proses pembelajaran mereka 
dibandingkan dengan pembelajar yang tidak memiliki tentang hal itu. 

Sikap dan penampilan pembelajar dalam proses pembelajaran, 
juga merupakan aspek lain yang dapat mempengaruhi sistem 
pembelajaran. Adakalanya ditemukan pembelajar yang sangat aktif 
(hyperkinetic) dan adapula pembelajar yang pendiam, tidak sedikit juga 
ditemukan pembelajar yang memiliki motivasi yang rendah dalam 
belajar. Semua itu akan memengaruhi proses pembelajaran di dalam 
lembaga sepak takraw. Sebab, bagaimanapun perilaku dan karakteristik 
pembelajar merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam 
interaksi pembelajaran, sehingga guru/pelatih sebagai pendesain mampu 
memilih bahan pembelajaran yang baik untuk diajarkan kepada 
pembelajar sebagai pembelajar.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal pebelajar bertujuan 
untuk menentukan materi apa yang harus diajarkan dan yang tidak perlu 
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diajarkan dalam instruksional yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, 
kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal pembelajar 
merupakan proses untuk mengetahui perilaku yang dikuasai pebelajar 
sebelum mengikuti instruksional, bukan untuk menentukan perilaku 
prasyarat dalam rangka menyeleksi pembelajar sebelum mengikuti 
instruksional.  

Mengidentifikasi perilaku awal dan karakteristik pebelajar dalam 
pengembangan program pembelajaran sangat perlu dilakukan, yaitu 
untuk mengetahui kualitas perseorangan sehingga dapat dijadikan 
petunjuk dalam mendeskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran. 
Aspek-aspek yang diungkap dalam kegiatan ini bisa berupa bakat, 
motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berfikir, minat, atau 
kemampuan awal.  

Hasil kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal 
pembelajar merupakan salah satu dasar dalam mengembangkan sistem 
instruksional yang sesuai untuk pembelajar. Dengan melaksanakan 
kegiatan tersebut, masalah heterogen pebelajar dalam lembaga sepak 
takraw dapat diatasi, setidak-tidaknya banyak dikurangi. 

bahwa manfaat mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal 
peserta didik diantaranya yaitu membantu perancang pembelajaran 
(guru/pelatih) mengidentifikasi dengan tepat apa yang sudah diketahui 
maupun yang belum diketahui peserta didik sebelum mereka memulai 
kegiatan instruksional 

Menurut pendapat saya, setidaknya ada enam manfaat dari 
mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal pembelajar, yaitu:  
1. Untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat berkenaan 

dengan kemampuan serta karakteristik awal pebelajar sebelum 
mengikuti program pembelajaran tertentu.  

2. Menyeleksi tuntutan, bakat, minat, kemampuan, serta kecenderungan 
pebelajar berkaitan dengan pemilihan program-program pembelajaran 
tertentu yang akan diikuti mereka.  

3. Menentukan desain program pembelajaran dan atau pelatihan tertentu 
yang perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan awal pebelajar.  

4. Mengetahui tentang luas dan jenis pengalaman belajar peserta didik, 
hal ini berpengaruh terhadap daya serap pebelajar terhadap materi 
baru yang akan disampaikan.  
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5. Mengetahui latar belakang pembelajar dan keluarga pebelajar. 
Meliputi tingkat pendidikan orang tua, sosial ekonomi, emosional dan 
mental sehingga guru/pelatih dapat menyajikan bahan serta metode 
belajar yang lebih variatif, serasi, efektif dan efisien.  

6. Mengetahui tingkat pertumbuhan, perkembangan, aspirasi dan 
kebutuhan pembelajar serta mengetahui tingkat penguasaan yang 
telah diperoleh pembelajar sebelum mengikuti proses instruksional. 

Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi kebutuhan 
instruksional yaitu kuesioner, interview dan observasi, serta tes. Teknik 
tersebut dapat pula digunakan untuk mengidentifikasi perilaku awal 
pembelajar. Subjek yang memberikan informasi diminta untuk 
mengidentifikasi seberapa jauh tingkat penguasaan pembelajar atau calon 
pembelajar dalam setiap perilaku khusus melalui skala penilaian (rating 
scales).  

Perilaku awal pembelajar dapat diukur melalui tes awal, 
interview atau cara-cara lain yang cukup sederhana seperti melontarkan 
pertanyaan-pertanyaan secara acak dengan distribusi perwakilan 
pembelajar yang representative, bahwa identifikasi perilaku pembelajar 
dilakukan dengan memberikan pree-testing yakni tes awal yang 
dilakukan sebelum dimulai pembelajaran, yang dimaksudkan untuk 
menguji entry-behavior (kemampuan awal) peserta didik berkenaan 
dengan tujuan pembelajaran tertentu yang harus dikuasai peserta didik. 
Identifikasi perilaku dan karakteristik awal pembelajar juga dilakukan 
berkenaan dengan program pembelajaran sebuah mata pelajaran atau 
sebuah lembaga pendidikan tertentu.  

Teknik yang dapat menghasilkan data yang lebih keras adalah tes 
penampilan pembelajar dan observasi terhadap pelaksanaan pekerjaan 
pembelajar serta tes tertulis untuk mengetahui tingkat pengetahuan 
pembelajar. Tetapi, bila tes seperti itu tidak tepat dilakukan karena 
dirasakan kurang etis, kesulitan teknik pelaksanaan, atau tidak mungkin 
dilakukan karena sebab yang lain, penggunaan skala penilaian cukup 
memadai. Skala penilaian tersebut diisi oleh orang-orang yang tahu 
secara dekat terhadap kemampuan pembelajar dan diisi oleh pembelajar 
sebagai self-report.  

Berdasarkan masukan ini, dapat ditetapkan. Titik berangkat atau 
permulaaan perjalanan yang harus diberikan pada pembelajar. Titik itu 
adalah perilaku khusus di atas garis batas yang telah dikuasi pebelajar 
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atau calon pembelajar. Apa beda kegiatan ini dengan proses 
mengidentifikasi kebutuhan instruksional? Pertama, kebutuhan 
instruksional untuk mengidentifikasi benar tidaknya masalah yang 
dihadapi harus diselesaikan dengan menyelenggarakan kegiatan 
instruksional. Sedangkan mengidentifikasi perilaku awal tidak 
berhubungan dengan masalah tersebut. Kedua, kebutuhan intruksional 
untuk mengidentifikasi perilaku umum yang akan dijadikan tujuan 
instruksional umum. Sedangkan kegiatan mengidentifikasi perilaku awal 
untuk mengidentifikasi perilaku khusus yang telah dikuasai pebelajar. 
Hasil akhir dari kegiatan mengidentifikasi perilaku awal ini akan 
dijadikan pedoman untuk menetapkan perilaku-perilaku khusus yang 
tidak perlu diajarkan lagi dan perilaku-perilaku khusus yang masih harus 
diajarkan. Dengan demikian hasil kegiatan tersebut dapat pula digunakan 
untuk menetapkan titik berangkat dalam mengajar. 
 

F. Menetapkan Tujuan Pembelajaran  
Tujuan belajar yang telah didentifikasi berdasarkan langkah-

langkah terdahulu, kemudian di susun secara berturut dari hal yang paling 
penting. Perlu diketahui bahwa dalam proses belajar gerak dilakukan 
dalam tiga tahap yaitu tahap kognitif (cognitive stage), tahap asosiatif 
(asosiative stage), dan Tahap otomatis (autonomous stage). Pada tahap 
kognitif (cognitive stage) pembelajar akan memperoleh sumber 
pengetahuan gerak dari berbagai sumber. Pada tahap asosiatif (asosiatif 
stage) pembelajar akan berusaha untuk mencoba melakukan gerakan 
yang sudah dipahaminya. Kemudian pada tahap otomatis (autonomous 
stage) gerakan yang dilakukan pembelajar sudah otomatis dan 
terkoordinasi sesuai harapan. Jika dilihat kembali, tahap kognitif 
(cognitive stage) menjadi tahap yang paling awal dan kecerdasan kognitif 
pembelajar menjadi modal utama dalam belajar gerak. Namun dalam 
dalam belajar pada tahap kognitif tidak semudah yang dibayangkan. 
Tahap kognitif pada pembelajar ternyata cara belajar pembelajar dalam 
memahami suatu pengetahuan yang kaitannya dengan kecerdasan 
kognitif memiliki karakteristik yang beragam pada diri pebelajar. 
Sehingga guru/pelatih harus bisa membelajarkan pembelajar dengan 
metode yang dapat diterima oleh semua jenis karakteristik belajar 
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pembelajar. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan 
menggungakan pembelajaran berbasis blended learning..  

Kolaborasi dan internasional pertukaran pasti akan menjadi 
bagian integral banyak upaya pembelajaran dicampur tersebut. Seperti 
yang ditunjukkan dalam penelitian ini, instruktur yang memahami 
keuntungan dari blended learning dapat meningkatkan derajat dan 
dampak kolaborasi dalam lembaga sepak takraw mereka serta antara 
lembaga sepak takraw di seluruh dunia. Kami berada dalam dunia 
pendidikan global yang yang bergantung pada blended learning dalam 
kursus banyak, bidang, dan disiplin. 

Karakteristik Belajar Pembelajar untuk Meningkatkan 
Kecerdasan Kognitif, berkaitan dengan karakteristik belajar pembelajar, 
perlu sebagai seorang pendidik untuk memahami karakter belajar 
pembelajar. Karena dari karakter belajar tersebut berpengaruh pada cara 
belajar pembelajar untuk memahami suatu konsep atau pengetahuan dan 
hal tersebut juga berpengaruh dalam perkembangan kecerdasan kognitif 
pembelajar. Sudah selayaknya pendidik memenuhi pembelajar dengan 
memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan karakter belajar 
pembelajar. Keberadaan pembelajar dalam pembelajaran jika dilihat dari 
karakter belajar dibagi menjadi tiga golongan yaitu pembelajar visual, 
pembelajar auditorial, dan pembelajar kinestetik. 

Pembelajar yang tergolong pembelajar visual, segala 
kemampuannya terpengaruh dari apa yang yang dilihatnya. Selain itu 
pembelajar visual juga memiliki ciri-ciri tersendiri sendiri yang dapat 
diamati. Berikut beberapa ciri-ciri pembelajar visual yang dapat diketahui 
yaitu (1) rapi dan teratur, (2) berbicara dengan cepat, (3) mementingkan 
penampilan, baik dalam pakaian maupun presentasi, (4) biasanya tidak 
terganggu oleh keributan , (5) lebih suka membaca daripada dibacakan, 
(6) mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telpon atau saat belajar, 
(7) lebih suka demonstrasi daripada berpidato, (8) sering menjawab 
pertanyaan dengan jawaban singkat misalnya ya dan tidak, (9) 
mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, 
dan sering kali minta bantuan orang untuk mengulanginya, dan (10) 
mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar, dan lain-lain. 
Pembelajar yang tergolong pembelajar auditorial, segala kemampuannya 
terpengaruh dari apa yang yang didengarnya. Selain itu pembelajar 
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auditorial juga memiliki ciri-ciri tersendiri yang dapat diamati juga. 
Berikut beberapa ciri-ciri pembelajar auditorial yang dapat diketahui 
yaitu (1) berbicara kepada diri sendiri saat bekerja, (2) mudah terganggu 
oleh keributan, (3) menggerakan bibir dan mengucapkan tulisan di buku 
saat membaca, (4) merasa kesulitan untuk menulis, namun hebat dalam 
bercerita, (5) lebih suka gurauan lisan daripada komik, (6) berbicara 
dalam irama terpola, (7) belajar dengan mendengarkan dan mengingat 
apa yang didiskusikan daripada yang dilihat, (8) suka berbicara, suka 
berdiskusi dan menjelaskan sesuatu panjang lebar, dan (9) dapat 
menirukan warna, irama dan nada suara, dan lain-lain. Pembelajar yang 
tergolong pebelajar kinestetik, segala kemampuannya terpengaruh dari 
apa yang yang dia lakukan. Selain itu pembelajar kinestetik juga memiliki 
ciri-ciri tersendiri. 

Berikut beberapa ciri-ciri pembelajar kinestetik yang dapat 
diketahui menurut Locke (2012:208) yaitu (1) berbicara dengan perlahan, 
(2) menanggapi perhatian fisik, (3) menyentuh orang untuk mendapat 
perhatian mereka, (4) berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, (5) 
selalu berorientasi pada fisik dan  banyak bergerak, (6) menghafal dengan 
cara berjalan dan melihat, (7) menggunakan jari sebagai petunjuk saat 
membaca, (8) banyak menggunakan isyarat tubuh, (9) mempunyai 
perkembangan awal otot-otot yang besar, (10) sulit mengingat peta 
kecuali jika dirinya pernah berada di tempat tersebut, (11) kemungkinan 
tulisannya jelek, dan (12) tidak dapat duduk diam untuk waktu lama. 
Peran Blended Learning bagi Kecerdasan Kognitif Pembelajar. 

Blended learning adalah suatu metode pembelajaran yang 
memadukan tiga metode pembelajaran. Tiga metode tersebut meliputi 
pembelajaran tatap muka, pembelajaran offline, dan pembelajaran online. 
Kiviniemi (2014: 1) blended learning melibatkan kombinasi online dan 
tatap muka komponen saja, dengan gagasan adalah bahwa unsur-unsur 
bekerja sama sebagai satu kesatuan dan tentu saja terpadu. Metode 
pembelajaran blended learning diharapkan mampu memberikan fasilitas 
belajar untuk pembelajar untuk mengembangkan kecerdasan kognitifnya 
dengan memahami berbagai pengetahuan. Pengetahuan bisa 
memanfaatkan dari fasilitas online yang bisa mengakses sumber 
sebanyak-banyaknya. Fitur  utama dari model ini adalah blended learning 
sebagai strategi untuk mengatasi kekurangan dari EMI saat ini dalam 
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konteks ini dan untuk memfasilitasi alokasi materi online yang beragam 
untuk perancah EMI instruksi. Metode belajar blended learning bisa 
memberikan berbagai sumber rujukan untuk belajar pembelajar dengan 
menyesuaikan ketiga karakter belajar pebelajar terhadap tiga golongan 
pembelajar yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketiga metode belajar 
yang terdapat dalam blended learning diharapkan bisa memfasilitasi 
belajar pembelajar sesuai dengan karakter belajar pembelajar yang 
beragam. Pembelajaran offline dan online bisa memfasilitasi bagi 
pembelajar yang tergolong dalam pembelajar visual dan auditorial. 
Karena dari pembelajaran offline dan online tersebut terdapat sumber 
belajar yang berbasis video dan audio. 

Jika tahap kognitif merupakan modal utama dalam belajar gerak, 
sudah pasti pada tahap ini pembelajar harus memperoleh fasilitas yang 
dibutuhkan untuk belajar gerak pada tahap kognitif ini. Sudah menjadi 
hal yang pasti juga karakter belajar pembelajar juga beragam seperti 
ketiga golongan pembelajar yang meliputi pembelajar visual, auditorial 
dan kinestetik. Dalam hal ini pembelajaran berbasis blended learning 
sangat sesuai untuk belajar gerak pada tahap kognitif dan sesuai 
kebutuhannya untuk tiga golongan pembelajar yang memiliki karakter 
belajar berbeda. 

Pada pembelajaran online dan offline disajikan video untuk 
menunjukkan proses suatu gerak yang nantinya diberikan suara untuk 
menyampaikan pelaksanaan gerak yang dicontohkan. Bukan hanya itu 
saja, guru/pelatih bisa memberikan akses belajar yang berkaitan tentang 
olahraga kesehatan dan pengetahuan olahraga. Kemudian pembelajar 
juga bisa bebas mengakses berbagai sumber yang berkaitan dengan 
pembelajaran dengan menggunakan layanan internet. 

Metode portofolio tampaknya menjadi cara memotivasi 

pembelajar untuk menunjukkan pengetahuan dan prestasi mereka selama 

kursus. Dengan begitu pembelajar yang mengambil sumber pembelajaran 

di internet bisa mengambil sumber yang relevan dan dapat dipercaya. 

Sehingga pembelajar dapat memperoleh sumber belajar yang beragam 

dan pastinya bervariasi yang bisa disesuaikan dengan keinginan dan 

tingkat pemahaman pembelajar. Pernah diketahui sebuah penelitian yang 

menghasilkan kesimpulan bahwa pembelajaran secara online pada 

pendidikan olahraga memberikan manfaat yang lebih baik, ada banyak 
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pendapat tentang pendidikan online fisik baik dari dalam dan luar 

lapangan (lihat tabel 1 untuk keuntungan catatan dan kerugian pendidikan 

jasmani online). Hal ini, pendidikan jasmani secara online adalah 

alternatif pengiriman untuk pendidikan jasmani. Ada perubahan lain yang 

terjadi dalam pendidikan yang bermitra dengan pembelajaran online. 

Sebenarnya pembelajaran secara online tidak seburuk hasilnya 

dibandingkan pembelajaran tatap muka pada pendidikan olahraga, karena 

hasil belajar belajar online hampir sama hasilnya dengan hasil 

pembelajaran tatap muka. Hasil evaluasi terdapat perbedaan persepsi 

pembelajar tentang keterlibatan dalam tatap muka terhadap instruksi 

secara online dalam pendidikan jasmani lembaga sepak takraw persiapan 

guru/pelatih, menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. 

Mereka tidak menemukan perbedaan yang signifikan dalam 

kinerja pembelajar bagi mereka yang terdaftar dalam instruksi lembaga 

sepak takraw dibandingkan dengan instruksi online. Ini akan 

menunjukkan bahwa kedua bagian tatap muka tradisional dan bagian 

hybrid online memberikan keuntungan pengetahuan yang sama. 

Kemudian pembelajaran berbasis audio dan video yang dikombinasikan 

ke dalam blended learning sebagai pembelajaran offline dan online dirasa 

efisien karena bisa dilakukan secara mandiri oleh pembelajar ketika 

berada di rumah atau luar lembaga pelatihan sepak takraw. Seperti tujuan 

penggunaan pembelajaran berbasis blended learning, tujuan yang terakhir 

adalah untuk memberikan pembelajar dan staf akademik dengan 

lingkungan umum di mana mereka dapat dalam keadaan berguna bagi 

kedua belah pihak, waktu, tempat, dll, melaksanakan proses belajar 

mengajar, melakukan tutorial online, menerima dan mengevaluasi 

penulisan tugas dipenuhi oleh pebelajar, menyimpan catatan pekerjaan 

pembelajar, dll. Sehingga pebelajar bisa lebih memiliki banyak 

kesempatan untuk melatih gerak yang dipelajari. Ketika pembelajaran 

saat tatap muka pada pertemuan di klub atau di pelatihan sepak takraw 

tinggal memantapkan gerak yang dipelajari sekaligus memberikan  

kesempatan belajar bagi pembelajar kinestetik yang memiliki karakter 

harus mengalami secara langsung dalam belajar gerak tersebut.  
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Dari uraian yang sudah dijelaskan dapat diketahui manfaat 

pembelajaran berbasis blended learning. Terdapat penelitian yang 

membuktikan efektivitas pembelajaran berbasis blended learning pada 

pembelajaran takraw 

 

G.  Menetapkan Strategi Pembelajaran  
Guru/pelatih/pelatih yang profesional dituntut untuk dapat 

menampilkan keahliannya di depan pebelajar. Salah satu keahlian 
tersebut, yaitu kemampuan menyampaikan pelajaran kepada pebelajar. 
Untuk dapat menyampaikan pelajaran dengan efektif dan efisien, 
guru/pelatih/pelatih perlu mengenal berbagai jenis strategi pembelajaran 
sehingga dapat memilih strategi manakah yang paling tepat untuk 
mengajarkan suatu bidang studi tertentu. Secara berturut-turut, Anda akan 
mempelajari konsep strategi pembelajaran, meliputi pengertian 
pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran, dan teori yang 
melandasi, serta berbagai jenis pendekatan dalam strategi pembelajaran.  

Dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran, setiap 
guru/pelatih dituntut untuk memahami benar strategi pembelajaran yang 
akan diterapkannya. Sehubungan dengan hal tersebut, seorang 
guru/pelatih perlu memikirkan strategi pembelajaran yang akan 
digunakannya. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat berdampak 
pada tingkat penguasaan atau prestasi belajar pebelajar. Setelah Anda 
mempelajari materi dalam Modul ini, Anda diharapkan mampu 
menjelaskan konsep strategi pembelajaran serta jenis-jenisnya. Secara 
lebih terperinci, Anda diharapkan mampu:  
1. Menjelaskan perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran;  
2. Mengidentifikasi teori-teori yang melandasi strategi pembelajaran;  
3. Mengidentifikasi berbagai jenis strategi pembelajaran berdasarkan 

pendekatan tertentu. 
 

Proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara pebelajar 
dengan lingkungannya. Oleh karena itu, lingkungan perlu diatur 
sedemikian rupa sehingga timbul reaksi pembelajar ke arah perubahan 
perilaku yang diinginkan. Pengaturan lingkungan tersebut, meliputi 
analisis kebutuhan pembelajar, karakteristik pebelajar, perumusan tujuan, 
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penentuan materi pelajaran, pemilihan strategi yang sesuai, serta media 
pembelajaran yang diperlukan. Jadi, strategi pembelajaran merupakan 
salah satu unsur yang penting dipahami oleh guru/pelatih. Strategi 
pembelajaran disusun berdasarkan suatu pendekatan tertentu. Oleh karena 
itu, sebelum diuraikan tentang strategi pembelajaran, terlebih dahulu akan 
dikemukakan pengertian pendekatan. Secara berturut-turut berikut ini 
akan dikemukakan pengertian-pengertian tentang pendekatan, strategi, 
metode, dan teknik dalam pembelajaran. 
 
a. Pendekatan merupakan seperangkat wawasan yang secara sistematis 

digunakan sebagai landasan berpikir dalam menentukan strategi, 
metode, dan teknik (prosedur) dalam mencapai target atau hasil 
tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan juga 
dapat diartikan sebagai suatu perspektif atau cara pandang seseorang 
dalam menyikapi sesuatu.  

b. Strategi Kata strategi berasal dari bahasa Latin strategia, yang 
diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. 
Strategi pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai berbagai 
tujuan pemberian materi pelajaran pada berbagai tingkatan, untuk 
pembelajar yang berbeda, dalam konteks yang berbeda pula, bahwa 
strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk 
menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran 
tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat 
memberikan pengalaman belajar kepada pembelajar. Strategi 
pembelajaran terdiri atas semua komponen materi pelajaran dan 
prosedur yang akan digunakan untuk membantu pebelajar mencapai 
tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran juga dapat 
diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan 
digunakan guru/pelatih secara kontekstual, sesuai dengan 
karakteristik pebelajar, kondisi sekolah, lingkungan sekitar serta 
tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. 

c. Teknik adalah jalan atau alat (way or means) yang digunakan oleh 
guru/pelatih untuk mengarahkan kegiatan pembelajar ke arah tujuan 
yang akan dicapai. Guru/pelatih yang efektif sewaktu-waktu siap 
menggunakan berbagai metode (teknik) dengan efektif dan efisien 
menuju tercapainya tujuan. 
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d. Metode, adalah cara, yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk 
mencapai suatu tujuan. Hal ini berlaku baik bagi guru/pelatih (metode 
mengajar) maupun bagi pebelajar (metode belajar). Makin baik 
metode yang dipakai, makin efektif pula pencapaian tujuan. Namun, 
metode kadang-kadang dibedakan dengan teknik. Metode bersifat 
prosedural, sedangkan teknik lebih bersifat implementatif, 
maksudnya merupakan pelaksanaan apa yang sesungguhnya terjadi 
(dilakukan guru/pelatih) untuk mencapai tujuan. Contohnya, 
guru/pelatih A dan guru/pelatih B sama-sama menggunakan metode 
ceramah, keduanya mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan 
metode ceramah yang efektif, tetapi hasil guru/pelatih A berbeda 
dengan guru/pelatih B karena teknik pelaksanaannya yang berbeda. 
Jadi, tiap guru/pelatih mempunyai teknik yang berbeda dalam 
melaksanakan metode yang sama. Marilah kita tinjau kembali 
pengertian strategi yang telah diuraikan tersebut di atas. bahwa 
strategi terdiri dari metode dan teknik atau prosedur yang menjamin 
pembelajar mencapai tujuan. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa 
strategi pembelajaran lebih luas daripada metode dan teknik 
pembelajaran. Metode dan teknik pembelajaran merupakan bagian 
dari strategi.  

Strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya 
berikut ini : 
a. pembelajar diminta mengemukakan empat bentuk diskusi yang 

pernah dilihatnya, secara kelompok.  
b. pembelajar diminta membaca dua buah buku tentang bentukbentuk 

diskusi dari beberapa buku.  
c. pembelajar diminta mempraktekan cara-cara yang sesuai dengan 

bentuk yang dipelajari.  
d. sedangkan kelompok yang lain mengamati sambil mengamati 

kekurangan-kekurangannya untuk didiskusikan setelah demonstrasi 
selesai.  

Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan nomor c dan d 
adalah teknik pembelajaran, dengan menggunakan metode demonstrasi 
dan diskusi. Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan strategi yang 
disusun guru/pelatih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam 
mengatur strategi, guru/pelatih dapat memilih berbagai metode, seperti 
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ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Berbagai media, seperti 
film, VCD, kaset audio, dan gambar, dapat digunakan sebagai bagian dari 
teknik-teknik yang dipilih oleh guru/pelatih. Tabel 1.1 Strategi 
pengelolaan materi pembelajaran sepak takraw 
 

 
Tabel 1.1 Strategi pengelolaan materi pembelajaran sepak takraw  

No Isi topik pembelajaran 

P
el

at
ih

 

T
at

ap
 M

uk
a 

P
ra

kt
ek

 

O
nl

in
e 

O
ff

li
ne

 

M
ob

ile
 

1 Pengantar  + √ - - - - 
2 Sejarah Sepak takraw  + √ - √ √ - 

3 
Sarana dan Prasarana Sepak 
Takraw 

+ √ - √ - - 

4 Pemanasan dan Pendinginan + √ √ - √ - 

5 
Latihan teknik dasar Sepakan 
(sila, kuda-kuda, cungkil, 
heading) 

+ √ √ √ √ - 

6 
Latihan teknik dasar Sepakan 
(mula, menapak, simpuh, 
memaha) 

+ √ √ √ √ - 

7 
Latihan teknik dasar Sepakan 
(membahu, mendada) 

+ √ √ √ √ - 

8 
Latihan Fisik (Kekuatan, 
Daya tahan, Kecepatan reaksi) 

+ √ √ √ √ - 

9 UTS  - √ - √ √ - 

10 
Latihan Fisik(Koordinasi, 
Kelentukan, Keseimbangan, 
Kelincahan) 

+ √ √ √ √ - 

11 
Taktik dan Strategi dalam 
permainan sepak takraw 

+ √ √ √ √ - 

12 
Latihan Mental dalam Sepak 
Takraw 

+ √ √ √ √ - 

13 
Peraturan Permainan Sepak 
takraw 

+ √ √ √ - - 

14 Perwasitan Sepak Takraw + √ - √ √ - 
15 - - - - - - - 
16 UAS - √ - √  - 
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KETERANGAN SIMBOL :  
( √ ) : Presentasi  
( + ) : Melengkapi  
( P ) : Praktek Pembelajaran  
(-) : Tidak digunakan 
Kegiatan penyajian isi pembelajaran :  
1. pembelajar mendengarkan penjelasan dari guru/pelatih  
2. pembelajar berdiskusi dengan memberikan umpan balik pada setiap 

materi yang disampaikan guru/pelatih  

3. pembelajar melakukan praktik atau permainan yang berhubungan 
pembelajaran sepak takraw. 

 
Refleksi/ catatan kemajuan belajar  

Refleksi/ catatan kemajuan belajar wajib dimiliki oleh pebelajar. 
Setiap pebelajar mencatat setiap materi tentang keberhasilan yang 
dicapai, menuliskan kendala atau permasalahan yang dihadapi, sumber 
belajar yang digunakan kemudian merangkum alternatif yang digunakan 
dalam mencapai tujuan. Refleksi kemajuan belajar ini dilakukan dengan 
membentuk kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 3 orang 
pembelajar dan maksimal 5 orang. Sehingga dari tabel tersebut 
pembelajar bisa menganalisis dan aktif dalam mengevaluasi kelompok 
secara mandiri, kemudian ditunjukan kepada guru/pelatih (pengajar) guna 
mendapatkan saran untuk evaluasi diri.  
 
Untuk lebih jelasnya bisa dituliskan dalam bentuk tabel seperti berikut : 

No Nama 
Pembelajaran 
yang dikuasai 

Pembelajaran 
yang belum 
dikuasai dan 
sebutkan 
alasannya 

Kendala 
atau 
masalah 
yang 
dihadapi? 

Sumber 
belajar 
yang 
digunakan 

Solusi 

1       

2       

3       

dst       

Tabel 1.2 Evaluasi Pembelajaran 
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Kontrol pembelajaran 
Kontrol pembelajaran dilakukan dengan tugas pembelajaran: 

setiap pembelajar dinyatakan berhasil menyelesaikan mata kuliah teori 
dan praktek, apa bila mengikuti sekurang-kurangnya 80% program 
kegiatan pembelajaran yang telah dirancang baik tatap muka di awal 
pertemuan, tugas individu, dan tugas lain yang telah di sepakati pada 
awal pembelajaran. 
Tugas individu : 
1. Membuat model permaianan tentang teknik dasar tertentu 
2. Pembelajar membuat rangkaian model permainan tersebut sebagai 

bahan untuk latihan pada pertemuan berikutnya 
 

Nilai Hasil Belajar Pembelajar   
Penilaian meliputi aspek pembelajaran : partisipasi dalam 

pelaksanaan, program, tugas-tugas, dan ujian. Peluang pencapaian 
menggunakan acuan klasifikasi kualitas A sampai D. Contoh sebagai 
berikut: Nilai A: apabila pembelajar mengikuti program kegiatan 
pembelajaran sekurang-kurangnya 80% dan mengikuti tes akhir. Kualitas 
individu dinilai oleh peserta lainya dan guru/pelatih. Nilai D : apabila 
mengikuti kurang dari 80%. Tidak mengikuti tes dan tidak menyelesaikan 
tugas individu. 
 

H.  Mengembangkan Sumber Pembelajar 
Ketercapaian hasil belajar memang sangat dipengaruhi oleh 

berbagai unsur-unsur. Unsur yang paling utama adalah unsur 
guru/pelatih, unsur pembelajar, unsur kurikulum, dan unsur sarana 
prasarana pendukung pembelajaran. Guru/pelatih sesuai dengan 
fungsinya bertugas mengoptimalkan kemampuan pembelajar dalam 
belajar dengan apa yang kita sebut mengajar. Guru/pelatih memberikan 
peranan paling besar terhadap ketercapaian hasil belajar pembelajar. 
Peranan guru/pelatih di sini menyangkut keseluruhan aspek termasuk 
pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Guru/pelatih tidak 
hanya memahami bahan materi yang akan diajarkan, tetapi hendaknya 
memahami semua karakteristik yang terkandung di dalamnya sehingga 
dapat dengan mudah menerapkan paradigma baru dalam proses 
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pembelajaran. Namun yang terjadi di sekolah-sekolah pada saat sekarang 
cenderung banyak guru/pelatih dalam proses pembelajaran hanya 
menjelaskan atau memberitahukan segala sesuatu kepada pembelajar. 
Guru/pelatih kurang memberikan kesempatan untuk melatih pembelajar 
dalam belajar menemukan jawabannya sendiri. Dengan model 
pembelajaran seperti itu banyak pebelajar yang semakin pasif dan 
cenderung merasa bosan. 

Model pembelajaran seperti itu, sekarang ini dirasakan kurang 
bermakna bagi hasil belajar pembelajar, karena pembelajar hanya dijejali 
dengan hafalan-hafalan mengenai konsep-konsep bukan bagaimana 
mengerti, memahami atau menguasai konsep dalam memecahkan suatu 
persoalan, apalagi didukung oleh kurangnya kreativitas guru/pelatih 
dalam menggunakan media selama proses pembelajaran, sehingga materi 
pembelajaran akan semakin sulit dipahami pembelajar. Oleh karena itu 
guru/pelatih diharapkan mampu merubah paradigma lama dalam 
mengajar yaitu menyampaikan pelajaran sebanyak-banyaknya dengan 
paradigma baru yang menekankan pada upaya membantu pebelajar agar 
lebih mampu mengerti, memahami, atau menguasai konsep untuk 
memecahkan suatu persoalan. 

Berangkat dari pemaknaan dan pemikiran sebagaimana diuraikan 
pada latar belakang tersebut di atas, penulis akan melakukan penelitian 
dan pengembangan suatu model pembelajaran yang lebih efektif, dan 
cocok dalam membantu guru/pelatih untuk lebih mening-katkan hasil 
belajar pembelajar, meningkatkan kemampuan dan kompetensi pebelajar 
dengan tidak meninggalkan unsur pedagogis, dengan memadukan 
pembelajaran tatap muka di lembaga sepak takraw dan pemanfaatan 
teknologi informasi sebagai alat bantu pembelajaran. 
 

I. Uji Coba  
Evaluasi yang dilakukan merupakan evaluasi formatif yang 

bertujuan untuk memperbaiki. Dalam penelitian ini yang dilakukan 
adalah evaluasi formatif, sehingga evaluasi hanya sebatas review para 
ahli, uji coba perorangan, kelompok kecil, maupun lapangan.  
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Desain uji coba: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Uji coba produk perorangan (dilakukan pembelajar yang mengikuti 

Pembelajaran Sepak takraw dengan menggunakan 4 subjek. 

2. Merivisi hasil uji coba (sesuai dengan hasil uji perorangan) 

3. Uji coba kelompok kecil (dilakukan pada pembelajar yang mengikuti 

Pembelajaran Sepak takraw dengan menggunakan 4-6 subjek). 

4. Merivisi hasil uji coba (sesuai dengan hasil uji coba perorangan) 

5. Uji lapangan Utama (dilakukan pada yang mengikuti Pembelajaran 

sepak takraw) 

 

J. Revisi  
Berdasarkan uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil dan uji 

coba kelompok lapangan yang direvisi dari langkah ke 7. Instrumen 

dengan penyebaran angket tentang rancangan program pembelajaran 

maka biasa dilakukan revisi dengan hasil ada beberapa tambahan dan 

saran terhadap materi yang sudah dikembangkan. 

 

 

Uji Coba 

Revisi 

Uji kelompok kecil 

Revisi 

Uji lapangan 

Perorangan  
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K.  Protipe Pembelajaran Berbasis Blended 

Learning  
Setelah proses perbaikan dilakukan dan dikonfirmasi kembali, 

yang telah diindentifikasi dari tahap analisis terdiri atas tiga kegiatan 
yaitu :  
1. Analisis kebutuhan pemecahan masalah,  
2. Identifikasi sumber belajar dan kendala-kendala dalam 

mengaplikasikan pembelajaran berbasis blended learning  
3. Indentifikasi karakteristik pembelajar.  
Tahap rancangan terdiri atas 3 kegiatan yaitu :  
1. Menetapkan tujuan pembelajaran  
2. Memilih dan menetapkan strategi pembelajaran  
3. Mengembangkan sumber belajar.  
Tahap evaluasi terdiri atas tiga kegiatan, yaitu :  
1. Uji coba 
2. Revisi  
3. Hasil  

Dari rancangan tersebut merupakan prototipe, yang dapat 
dilaksanakan untuk kepentingan pembelajaran berbasis blended learning. 
Hasil akhir adalah rancangan program pembelajaran sepak takraw untuk 
atlet di persatuan sepak takraw. 
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Sejarah Sepak Takraw 
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Tujuan 
 
 

 
 

A. Sejarah Sepak Takraw Dunia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sejarah Permainan Sepak Takraw 
(sumber:www.Google.com) 

 
Olahraga sepak takraw berasal dari zaman kesultanan Melayu 

tepatnya sekitar pada tahun 634-713 M yang dimana dalam bahasa 
Melayu disebut dengan sepak raga. Untuk bola yang digunakan dalam 
permainan ini terbuat dari bahan anyaman rotan dan pemain berdiri 

BAB 2 
Sejarah Sepak Takraw 

 

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah sepak takraw di Dunia, 
sejarah masuk sepak takraw di Indonesia, Induk Organisasai sepak 
takraw 
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membentuk lingkaran. Pada zaman kesultanan Melayu, tepatnya pada 
sekitar abad ke-15, sepak takraw pertama kalinya dimainkan dalam 
sejarah. Tetapi, pada waktu itu permainan yang satu ini belum bernama 
sepak takraw, melainkan sepak raga. Nama sepak takraw tersebut diambil 
dari bahasa Melayu dan juga bahasa Thailand dari asal kata “sepak” yang 
berasal dari bahasa Melayu dan berarti menendang. Sementara kata 
“takraw” yang berasal dari bahasa Thailand dan berarti bola yang 
dianyam. Penentuan nama tersebut tentu merupakan hasil dari 
kesepakatan kedua daerah yang telah menemukan olahraga ini, yakni 
Malaysia dan juga Thailand. Dari kedua negara tersebut, permainan 
olahraga ini sekarang telah menyebar hingga ke penjuru dunia. Di tahun 
1970an, olahraga atau permainan sepak takraw ini mulai masuk ke 
nusantara yang dibawa langsung dibawa oleh Malaysia dan Singapura 
yang pada waktu itu sedang berkelana ke nusantara ini. Tetapi meski 
demikian, permainan sepak takraw ini juga sebetulnya telah dikenal oleh 
bangsa Indonesia sejak jaman dahulu. Hanya saja, sepak takraw di 
Indonesia pada waktu itu hanya sebatas permainan tradisional saja. Dan 
semenjak kedatangan bangsa Malaysia dan juga Singapura yang 
membawa masuk permainan ini ke Indonesia, olahraga ini mulai banyak 
diminati olah masyarakat Indonesia. Di Sulawesi dan Sumatera lah 
permainan sepak takraw sangat disambut oleh penduduknnya, sehingga 
sangat berkembang pesat disana. Induk dari olahraga sepak takraw di 
Indonesia sendiri terlahir pada tahun 1971. Dan organisasi yang menjadi 
induk dalam olahraga ini bernama PERSERASI. Barulah pada tahun 
1980, kejuaran nasional sepak takraw untuk pertama kalinya diadakan di 
Indonesia. 

Pada tahun 1965 Sepak Takraw merupakan satu cabang olahraga 
yang dipertandingkan pada Pesta Olahraga South East Asia Peninsulas 
Games (SEAP GAMES) yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali yang 
diikuti oleh : laos, Thailand, Singapura dan malaysia. Pada tahun 1977 
jumlah negara yang mengikuti SEAP Games diperluas dengan negara 
Asia lainnya, yaitu : Indonesia, Brunei dan Philipina; dan nama SEAP 
Games dirubah menjadi “South East Asian Games” (SEAP GAMES). 
Pada tahun 1982 dibentuk organisasi Sepak takraw negara-negara Asia : 
ASTAF (Asian Sepak Takraw Federation) yang awalnya terdiri dari 14 
negara, yaitu : Brunei darussalam, Cina, Philipina, India, Indonesia, 
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Jepang, Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Sri langka, 
Thailand dan Vietnam. 

Permainan sepak takraw mulai dikenal di indonesia sejak bulan 
September tahun 1970, yaitu pada saat tim sepak takraw dari Malaysia 
mengadakan kunjungan ke Indonesia untuk mengadakan kujungan ke 
Indonesia untuk mengadakan demonstrasi. Kemudian, disusul dengan 
kunjungan tim sepak takraw dari Singapura, April 1971, dengan tujuan 
yang sama. Namun, di indonesia sudah ada permainan yang sama dengan 
sepak takraw, yaitu sepak raga. Dalam permainan sepak raga, selain 
terdapat unsur-unsur gerakan olahraga juga terdapat unsur-unsur 
kesenian, karena dalam permainan itu terdapat berbagai variasi cara 
menyepak dan mempermainkan bola (Syarifuddin, 1997:133).  
 

B. INDUK ORGANISASI 
Induk olahraga sepak takraw di Indonesia terlahir pada 16 Maret 

1971. Pada Awal berdirinya, Nama Persatuan Sepak takraw Seluruh 
Indonesia di singkat dengan PERSERASI (sekarang disingkat dengan 
PSTI / Persatuan Sepak Takraw Indonesia). Saat awal berdiri hanya ada 4 
pengurus Daerah (Pengda) sebagai Pilar pendukung yaitu : Sumatera 
utara, Sumatera barat, Riau dan Sulawesi Selatan dengan Ketua Umum 
Pertama Bapak Drs. H.M. Junus Akbar. 

Pada tahun 1980, kejuaran nasional sepak takraw untuk pertama 
kalinya ada di Indonesia, Pada PON XI/1981 sepak takraw untuk pertama 
kalinya di pertandingkan sebagai cabang olahraga di PON. Setelah sepak 
takraw di pertandingkan di PON, daerah semakin terdorong untuk 
mengelola pertandingan ini. Sampai pada PON XI 1985, ada dua puluhan 
daerah yang mengikutinya. Karena semakin bergairahnya daerah dalam 
mengelola sepak takraw, Maka pada bulan Oktober 1986, setahun setelah 
PON XI, diadakan kejuaraan Nasional sebagai seleksi pemain untuk sea 
games XIV/1987 di jakarta, yang di ikuti oleh 23 daerah. 

Pada tanggal 5 Maret 1992 diresmikan konstitusi organisasi 
Sepak takraw Internasional dengan nama : ISTAF ( Internasional Sepak 
Takraw federation) awalnya terdiri dari 16 negara anggota , yaitu : 14 
negara anggota ASTAF ditambah Amerika Serikat dan Finlandia. 
ASTAF merupakan organisasi dibawah naungan dari ISTAF. Sepak 
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takraw diberi nama yang beraneka ragam oleh negara-negara yang 
mengembangkannya, seperti : 
a. Singapura dengan nama :“Bola Sepak Raga atau Sepakraga” 
b. Malaysia dengan nama : “Sepak Raga Jarring atau SEPRAJA”. 
c. Brunei diberi nama : “Sepak Raga Jala”. 
d. Indonesia dengan nama : “Rago (Sulawesi Selatan)”. 
e. China dikenal dengan nama : “Teng Chew”. 
f. Burma atau Myanmar dengan sebutan : “Ching Loong”. 
g. Ceylon (Sayland) dengan nama : “Raga”. 
h. Laos terkenal dengan nama : “Kator”. 
i. Philipina dengan nama : “Sipa”. 
j. Thailand dengan sebutan : “Takraw”, dan oleh 
k. ASTAF dinamakan : SEPAK TAKRAW sampai sekarang. 

Pada tingkat internasional Sepak takraw dipertandingkan pada 
kejuaraan : SEA Games, ASIAN Games, World Sepak takraw 
Championship, World Women Sepak Takraw Championship, World 
Youth Sepak takraw Championship, King’s Cup Thailand, Merdeka 
Games, Arafura games, Anniversary Cup dan POM Asia tenggara dan 
sebagainya. 

 

C. Sejarah Masuk Sepak Takraw Di Indonesia  
Sepak takraw mulai berkembang luas di Indonesia, sekitar tahun 

1970-an. Olahraga ini mulai dipopulerkan kembali oleh warga Malaysia 
dan juga Singapura yang saat itu sedang berkunjung ke Indonesia. Salah 
satu wilayah yang paling pesat perkembangan olahraga sepak takrawnya 
adalah wilayah Sumatra dan juga wilayah Sulawesi. Salah satu alasan 
mengapa kedua wilayah tersebut sangat cepat akrab dengan sepak takraw 
adalah karena sejak zaman dahulu, sepak takraw memang telah menjadi 
olahraga tradisional di wilayah tersebut. Di wilayah sumatera, sepak 
takraw dikenal dengan sebutan Sipak Rago. Sedangkan di wilayah 
Sulawesi khususnya masyarakat bugis di Sulawesi Selatan, sepak takraw 
dikenal dengan nama Ma’raga. Seiring berkembangnya zaman, pada 
tanggal 16 Maret 1971, Indonesia pun membentuk induk olahraga sepak 
takraw. Sebelumnya, nama organisasi sepak takraw ini diberi nama 
Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia yang kemudian disingkat 
menjadi PERSERASI. Setelah itu, PERSERASI pun kembali berubah 
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nama menjadi Persatuan Sepak Takraw Indonesia yang disingkat menjadi 
PSTI. Di awal pembentukannya, federasi sepak takraw di tanah air ini 
hanya berjumlah sekitar empat pengurus daerah. Keempat daerah yang 
menjadi pilar pendukung berkembangnya olahraga ini yaitu Sumatera 
Utara, Sumatera Barat, Riau dan yang terakhir adalah Sulawesi Selatan. 
Saat itu, Bapak Drs. H.M Junus Akbar ditunjuk sebagai ketua umum 
pertama federasi sepak takraw di daerah tersebut. 

Sepak takraw mulai mencuri perhatian masyarakat ketika 
olahraga ini telah dimasukkan sebagai kejuaraan nasional di tanah air. 
Kejuaraan nasional sepak takraw ini dimulai pada tahun 1980. Kemudian 
pada PON di tahun 1981, sepak takraw kembali masuk sebagai salah satu 
cabang olahraga yang dipertandingkan. Semenjak saat itu, berbagai 
lapisan masyarakat hingga di daerah-daerah mulai terdorong untuk 
menggeluti olahraga sepak takraw ini. Pada PON tahun 1985, telah 
tercatat sedikitnya dua puluhan daerah telah ikut bergabung untuk 
berpartisipasi dalam olahraga sepak takraw ini. Euforia sepak takraw 
yang semakin melejit setelah PON, membuat banyak pihak berencana 
mengadakan beberapa kejuaraan sepak takraw yang lainnya. Lalu, di 
bulan Oktober tahun 1986, pemerintah pun mengadakan kejuaraan 
nasional sebagai seleksi pemain yang akan diikutkan dalam kegiatan SEA 
GAMES 1987 yang berpusat di Jakarta. Saat itu, 23 daerah tercatat ikut 
serta dalam pelaksanaan seleksi ini. 

Perkembangan sepak takraw ternyata tidak hanya berkembang 
pesat di tanah air. Berbagai negara di seluruh dunia juga berbondong-
bondong menggeluti olahraga ini. Pada akhirnya, di tahun 1982, 
dibentuklah sebuah federasi sepak takraw negara-negara Asia yang 
disebut dengan Asian Sepak Takraw Federation. Lalu, pada tahun 1992, 
organisasi sepak takraw internasional kembali dibentuk. Organisasi ini 
disebut dengan International Sepak Takraw Federation di mana anggota-
anggotanya tidak hanya meliputi negara-negara di Asia tetapi juga di luar 
Asia. Selain berkembang di Malaysia dan Thailand, Olahraga Sepak 
Takaw juga berkembang di Indonesia. Menurut beberapa sejarah 
menyebutkan Sepak Takraw di Indonesia berasal dari sebuah olahraga 
tradisional yang dulunya banyak di mainkan rakyat dan memiliki banyak 
sebutan.  
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Menurut Susi Dunsmore yang mempelajari manuskrip Sulalatus 
Salatin atau Sejarah Melayu, sepak takraw disebarkan para saudagar ke 
seluruh wilayah Sumatra dan pulau lain Nusantara hingga Sulawesi pada 
awal abad ke-16. Pengembangan sepak takraw di indonesia tidak 
mengalami kesulitan, karena dasar permainan “sepak raga”. Permainan 
“sepak raga sudah berkembang sejak dahulu kala di kalangan masyarakat 
indonesia, terutama di daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan 
Sulawesi Selatan.  

Pada mulanya permainan sepak raga / sepak takraw banyak di 
mainkan oleh sekelompok bangsawan yang berada di daerah tersebut. 
Kemudian terus mengalami perkembangan menjadi sebuah permainan 
rakyat, pada awalnya permainan ini dimainkan dalam bentuk kelompok 
sekitar 6-9 orang dengan melingkar dan berada di tempat terbuka. 
 

 

 

 

 

 

 

 
(Scan Kode QR Sejarah dan Perkembangan Sepak Takraw) 
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RANGKUMAN 
Olahraga sepak takraw berasal dari zaman kesultanan Melayu 

tepatnya sekitar pada tahun 634-713 M yang dimana dalam bahasa 
Melayu disebut dengan sepak raga. Untuk bola yang digunakan dalam 
permainan ini terbuat dari bahan anyaman rotan dan pemain berdiri 
membentuk lingkaran. Pada zaman kesultanan Melayu, tepatnya pada 
sekitar abad ke-15, sepak takraw pertama kalinya dimainkan dalam 
sejarah. Pada tahun 1965 Sepak Takraw merupakan satu cabang olahraga 
yang dipertandingkan pada Pesta Olahraga South East Asia Peninsulas 
Games (SEAP GAMES) yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali yang 
diikuti oleh : laos, Thailand, Singapura dan malaysia. Pada tahun 1977 
jumlah negara yang mengikuti SEAP Games diperluas dengan negara 
Asia lainnya, yaitu : Indonesia, Brunei dan Philipina; dan nama SEAP 
Games dirubah menjadi “South East Asian Games” (SEAP GAMES). 
Pada tahun 1982 dibentuk organisasi Sepak takraw negara-negara Asia : 
ASTAF (Asian Sepak Takraw Federation) yang awalnya terdiri dari 14 
negara, yaitu : Brunei darussalam, Cina, Philipina, India, Indonesia, 
Jepang, Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Sri langka, 
Thailand dan Vietnam. 

Induk olahraga sepak takraw di Indonesia terlahir pada 16 Maret 
1971. Pada Awal berdirinya, Nama Persatuan Sepak takraw Seluruh 
Indonesia di singkat dengan PERSERASI (sekarang disingkat dengan 
PSTI / Persatuan Sepak Takraw Indonesia). Pada tahun 1980, kejuaran 
nasional sepak takraw untuk pertama kalinya ada di Indonesia, Pada PON 
XI/1981 sepak takraw untuk pertama kalinya di pertandingkan sebagai 
cabang olahraga di PON. Setelah sepak takraw di pertandingkan di PON, 
daerah semakin terdorong untuk mengelola pertandingan ini. Sampai 
pada PON XI 1985, ada dua puluhan daerah yang mengikutinya. Karena 
semakin bergairahnya daerah dalam mengelola sepak takraw, Maka pada 
bulan Oktober 1986, setahun setelah PON XI, diadakan kejuaraan 
Nasional sebagai seleksi pemain untuk sea games XIV/1987 di jakarta, 
yang di ikuti oleh 23 daerah. 

Sepak takraw mulai berkembang luas di Indonesia, sekitar tahun 
1970-an. Olahraga ini mulai dipopulerkan kembali oleh warga Malaysia 
dan juga Singapura yang saat itu sedang berkunjung ke Indonesia. Salah 
satu wilayah yang paling pesat perkembangan olahraga sepak takrawnya 
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adalah wilayah Sumatra dan juga wilayah Sulawesi. Salah satu alasan 
mengapa kedua wilayah tersebut sangat cepat akrab dengan sepak takraw 
adalah karena sejak zaman dahulu, sepak takraw memang telah menjadi 
olahraga tradisional di wilayah tersebut. Di wilayah sumatera, sepak 
takraw dikenal dengan sebutan Sipak Rago. Sedangkan di wilayah 
Sulawesi khususnya masyarakat bugis di Sulawesi Selatan, sepak takraw 
dikenal dengan nama Ma’raga. Seiring berkembangnya zaman, pada 
tanggal 16 Maret 1971 
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Latihan Soal 
Pilihan jawaban di bawah yang benar dengan memberikan tanda 
silang (X) 
1. Olahraga sepak takraw berasal dari negara ... 

a. Australia  
b. India 
c. Inggris 
d. Indonesia 
e. Belanda 

2. Permainan sepak takraw telah dikenal pada negara negara dibawah ini 
kecuali: 
a. Thaliand 
b. Malaysia 
c. Jepang 
d. Brunei 

3. Organisasi sepak takraw di Indonesia dinamakan..... 
a. PTSI 
b. PSSI 
c. PSTI 
d. ITSI 

4. Permainan sepak takraw di Indonesia mirip dengan permainan sepak 
raga yang telah berkembang di daerah: 
a. Sulawesi Selatan 
b. Jawa Timur 
c. Kalimantan Barat 
d. Bali 

5. Permainan sepak takraw mulai berkembang pada tahun .... 
a. 1998 
b. 1965 
c. 1970 
d. 1945 

6. Permainan sepak takraw juga disebut ..... 
a. Sepak bola 
b. Sepak raga 
c. Sepak cungkil 
d. Sepak kuda-kuda 
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7. Pada tahun 1982 dibentuk organisasi Sepak takraw negara-negara 
Asia kecuali:  
a. Thaliand 
b. Vietnam 
c. Malaysia 
d. Mesir 

8. Sepak Takraw merupakan cabang olahraga yang dipertandingkan 
pada Pesta Olahraga South East Asia Peninsulas Games (SEAP 
GAMES) di tahun.... 
a. 1951 
b. 1965 
c. 1991 
d. 2000 

9. Induk olahraga sepak takraw di Indonesia terlahir pada 
a. 24 November 1991 
b. 15 April 1965 
c. 18 Agustus 2018 
d. 16 Maret 1971 

10. Permainan sepak takraw mulai dikenal di indonesia pada tahun 1970 
saat tim sepak takraw dari negara ..... 
a. Malaysia 
b. Thaliand 
c. Singapura 
d. Vietnam 

 
Isilah Jawaban di bawah ini dengan benar! 
1. Jelaskan Sejarah Sepak Takraw Dunia ? 
2. Jelaskan Sejarah Masuk Sepak Takraw Di Indonesia?  
3. Jelaskan Induk Organisasi Sepak Takraw? 
4. Jelaskan secara singkat perbedaan Sejarah Sepak Takraw di Dunia 

dan Di Indonesia? 
5. Bagaimana menurut anda terkait sejarah sepak takraw jelaskan? 
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Sarana Dan Prasarana 

Sepak Takraw 
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Tujuan 
 
 
 

A. Lapangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Lapangan Sepak Takraw 
(Sumber: www.Google.com)  

 
Gambar, ukuran dan juga ketentuan lapangan sepak takraw 

diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Lapangan takraw berbentuk empat persegi panjang yang memiliki 

ukuran panjang 13,42 meter serta lebar 6,10 meter. 
2. Bebas rintangan setinggi = 7,32 m. 
3. Garis batas tebal tidak boleh lebih = 3,8 cm 
4. Garis tengah tebalnya = 3,8 cm 
5. Lingkaran sepak mula pada kedua bagian lapangan dengan jari-jari 

0,31 m. Titik pusat berjarak 2,44 m dari garis belakang. 

BAB 3 
Sarana dan Prasarana 

 

Dalam bab ini menjelaskan tentang Lapangan, Jaring / Net, Bola, Pemain, 
Pakaian dan Sepatu 
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B. Jaring / Net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Net Sepak Takraw 
(www.Google.com) 

 
a. Jaring / net  

1) Terbuat dari tali rami, nilo atau bahan lain yang sejenisnya. 
2) Petak lubang dengan ukuran 4-5,3 cm 
3) Lebar tidak boleh lebih dari 0,72 m. 
4) Panjang : 6,71 m 
5) Tinggi jaring net 1,55 m pada kedua tiang, dan 1,524 m di 

tengah lapangan.  
b. Tiang dan net (jaring) Putra 

1) Tinggi tiang 1,55 m 
2) Tinggi jaring 1,524 m 
3) Panjang jaring 6,71 m 
4) Lebar jaring 0,72 m  

c. Tiang dan net (jaring) Putri 
1) Tinggi tiang 1,45 m 
2) Tinggi jaring 1,524 m 
3) Panjang jaring 6,71 m 
4) Lebar jaring 0,72 m  
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C. Bola 
 
 
 
 
 
 

Gambar Bola Sepak Takraw 
(www.Google.com) 

 
Gambar, ukuran dan juga ketentuan bola sepak takraw diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
1. Bola memiliki bentuk yang bulat, dan terbuat dari bahan rotan ataupun 

plastik sintetis (synthetic fibre). 
2. Berat bola antara 170-180 gram untuk pemain putra, serta 150-160 

gram untuk pemain putri. 
3. Lingkaran keliling bola berukuran 42-44 cm untuk pemain putra dan 

43-45 untuk pemain putri terdiri dari 9-11 anyaman (strains) serta 
memiliki 12 lubang. 

 

D. Pemain 

 

 

 

 

 

 

Gambar Pemain Sepak Takraw 
(www.Google.com) 
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Gambar, susunan dan juga nama pemain dalam permainan sepak takraw 
adalah sebagai berikut: 
1. Pemain  

a) Permainan sepak takraw dimainkan oleh dua regu, tiap-tiap regu 
terdiri dari 3 orang pemain. 

b) Seorang dari tiap-tiap regu mengambil tempat di bagian belakang 
lapangan yang disebut tekong. 

c) Dua orang lainnya dari tiap regu disebut pemain depan yang 
berposisi di sebelah kanan dan kiri, yang disebut apit kanan dan 
apit kiri. 

2. Pergantian pemain 
a) Pergantian pemain hanya dapat dilakukan atas dasar permintaan 

resmi dari team manager kepada pemimpin pertandingan (offical 
referee). 

b) Tiap-tiap regu hanya satu kali saja diperbolehkan mengganti 
pemainnya. 

3. Posisi para pemain 
a) Pemain dari kedua regu harus berada di lapangan masing-masing 

sesuai dengan hasil undian. 
b) Untuk melakukan sepakan permulaan atau servis, tekong berada 

pada lingkaran tengah. 
c) Pemain tidak diperkenankan menggunakan sesuatu yang dapat 

mempercepat jalannya bola atau alat lain yang dapat membantu 
gerakan pemain. 

 

E. Pakaian Dan Sepatu 
Setiap pemain yang bertanding harus memakai pakaian seragam, 

khusus captain harus memakai ban captain yang disiapkan oleh kontingen 
masing-masing. Kedua regu dalam suatu pertandingan tidak 
diperkenankan memakai seragam dengan warna yang sama. Diharapkan 
satu regu mempunyai 3 kostum yang berbeda Setiap pemain memakai 
seragam dengan nomor punggung 1-15 yang tetap (awal sampai akhir 
pertandingan). 

a) Para pemain hendaknya berpakaian rapi mengenakan baju kaos / 
T-Shirt, celana pendek, dan bersepatu karet. 

b) Dilarang memakai atau menggunakan sesuatu yang dapat 
membahayakan pemain lainnya. 
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c) Pemain tidak diperkenankan menggunakan sesuatu yang dapat 
mempercepat jalannya bola atau alat lain yang dapat membantu 
gerakan pemain.  

 

 

 

 

 
Gambar Pakaian dan Sepatu Sepak Takraw 

(www.Google.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Scan Kode QR Prasarana dan Sarana Sepak Takraw) 
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Rangkuman 
Lapangan 
Ukuran dan juga ketentuan lapangan sepak takraw diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
1) Lapangan takraw berbentuk empat persegi panjang yang memiliki 

ukuran panjang 13,42 meter serta lebar 6,10 meter. 
2) Bebas rintangan setinggi = 7,32 m. 
3) Garis batas tebal tidak boleh lebih = 3,8 cm 
4) Garis tengah tebalnya = 3,8 cm 
5) Lingkaran sepak mula pada kedua bagian lapangan dengan jari-jari 

0,31 m. Titik pusat berjarak 2,44 m dari garis belakang.  
 

Jaring / Net  
Jaring / Net  
1) Terbuat dari tali rami, nilo atau bahan lain yang sejenisnya. 
2) Petak lubang dengan ukuran 4-5,3 cm 
3) Lebar tidak boleh lebih dari 0,72 m. 
4) Panjang : 6,71 m 
5) Tinggi jaring net 1,55 m pada kedua tiang, dan 1,524 m di tengah 

lapangan.  
6) Tinggi tiang 1,55 m Putra 
7) Tiang dan net (jaring) Putri 
8) Tinggi jaring 1,524 m 
9) Panjang jaring 6,71 m 
10) Lebar jaring 0,72 m  
 

Bola 
Ukuran dan juga ketentuan bola sepak takraw diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
1) Bola memiliki bentuk yang bulat, dan terbuat dari bahan rotan 

ataupun plastik sintetis (synthetic fibre). 
2) Berat bola antara 170-180 gram untuk pemain putra, serta 150-160 

gram untuk pemain putri. 
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3) Lingkaran keliling bola berukuran 42-44 cm untuk pemain putra dan 
43-45 untuk pemain putri terdiri dari 9-11 anyaman (strains) serta 
memiliki 12 lubang. 

Pemain 

1) Permainan sepak takraw dimainkan oleh dua regu, tiap-tiap regu 
terdiri dari 3 orang pemain.  

2) Untuk melakukan sepakan permulaan atau servis, tekong berada pada 
lingkaran tengah. 

3) Pemain tidak diperkenankan menggunakan sesuatu yang dapat 
mempercepat jalannya bola atau alat lain yang dapat membantu 
gerakan pemain. 

 

Pakaian Dan Sepatu 
1) Para pemain hendaknya berpakaian rapi mengenakan baju kaos / T-

Shirt, celana pendek, dan bersepatu karet. 
2) Dilarang memakai atau menggunakan sesuatu yang dapat 

membahayakan pemain lainnya. 
3) Pemain tidak diperkenankan menggunakan sesuatu yang dapat 

mempercepat jalannya bola atau alat lain yang dapat membantu 
gerakan pemain.  
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Latihan Soal 
Pilihan jawaban di bawah yang benar dengan memberikan tanda 
silang (X) 
1. Panjang lapangan sepak takraw adalah 

b. 28 meter 
c. 23,77 meter 
d. 13,42 meter 
e. 25 meter 

2. Setiap regu sepak takraw terdiri dari ..... 
b. 3 orang 
c. 4 orang 
d. 6 orang 
e. 8 orang 

3. Bola yang dipergunakan dalam permainan sepak takraw terbuat 
dari.... 
a. Plastik  
b. Karet 
c. Rotan 
d. Kulit 

4. Lapangan sepak takraw mirip dengan  
a. Lapangan basket 
b. Lapangan tenis 
c. Lapangan bulu tangkis 
d. Lapangan voli 

5. Berat bola sepak takraw adalah 
a. 50-100 
b. 45-50 
c. 150-180 
d. 100-200 

6. Pemain sepak takraw dalam satu tim beserta cadangannya berjumlah 
a. 3 orang 
b. 6 orang 
c. 9 orang 
d. 5 orang 

7. Tinggi net sepak takraw putra adalah 
a. 1,55 m 
b. 1,50 m 
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c. 1,52 m 
d. 1,45 m 

8. Tinggi net sepak takraw putri adalah 
a. 1,55 m 
b. 1,50 m 
c. 1,52 m 
d. 1,45 m 

9. Lebar lapangan sepak takraw adalah 
a. 3,30 m 
b. 6,10 m 
c. 4,12 m 
d. 5,50 m 

10. Bola yang digunakan dalam permainan sepak takraw terdiri atas.... 
a. 12 lubang 
b. 13 lubang 
c. 14 lubang 
d. 15 lubang 

 
Isilah Jawaban di bawah ini dengan benar! 
1. Bagaimana cara membuat lapangan sepak takraw yang memenuhi 

syarat untuk bermain sepak takraw? 
2. Bagaimana bentuk dan ukuran bola yang dipakai untuk pertandingan 

sepak takraw? 
3. Bagaimana bentuk dan ukuran net yang dipakai untuk pertandingan 

sepak takraw? 
4. Jelaskan pemain dalam permainan sepak takraw? 
5. Bagaimana menurut anda terkait prasarana sarana sepak takraw 

jelaskan? 
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OLAHRAGA SEPAK TAKRAW        47 

Pembelajaran Berbasis Blended Learning   

  

 

Teknik Dasar Sepak Takraw 
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Tujuan 
 
 

 
Teknik dasar permainan sepak takraw hampir sama dengan 

permainan sepak bola, namun dalam permainan sepak takraw digunakan 
istilah-istilah berikut (Syarifuddin, 1997:136). 
 

A. Teknik Dasar Sepakan 
1. Sepak Sila 

Sepak sila merupakan cara buat menyepak bola dengan memakai 
kaki bagian dalam. Fungsinya buat menerima atau menimang bola, 
mengumpan dan menyelamatkan serangan lawan. 

Kegunaan teknik dasar ini adalah mengontrol dan menimang bola, 
membuat atau memberikan operan atau mengumpan kepada kawan, dan 
menyelamatkan bola dari serangan lawan. 
Cara melakukan sepak sila:  
a) Pertama, kamu berdiri dengan memakai satu kaki. 
b) Kaki yang akan dipakai buat menendang diangkat setinggi paha 

dengan lutut yang dibengkokkan ke arah samping. 
c) Bola ditendang dengan memakai kaki bagian dalam. 
d) Pada saat menendang, tungkai kaki digerakkan dari arah bawah 

menuju atas dan dikeraskan. 
e) Pandangan fokus ke arah bola dan juga sasaran. 

 
 
 

 
 

Gambar Sepak Sila 
(www.Google.com) 

BAB 4 
Teknik Dasar Sepak Takraw 

Dalam bab ini menjelaskan tentang teknik dasar sepakan, menyundul / 
mengekop, menahan dada 
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2. Sepak Kura / Kuda 
Sepak kura atau sepak kuda merupakan sepakan yang memakai 

kuda kaki atau dengan punggung kaki. Fungsinya buat mengontrol, 
memainkan bola yang datangnya rendah atau kencang dan buat 
mengawal atau menguasai dalam menyelamatkan bola. 

Kegunaan teknik dasar ini adalah untuk memainkan bola yang 
rendah atau jauh, menyelamatkan bola dari serangan lawan, dan 
mengadakan smes. 
Cara melakukan sepak kuda: 
a) Berdiri dengan memakai satu kaki dan dengan sedikit kaki yang jadi 

tumpuan di tekuk atau dibengkokkan. 
b) Kaki yang akan dipakai buat menendang diangkat lurus di depan 

badan setinggi dengan pinggul. 
c) Bola yang akan ditendang memakai punggung kaki. 
d) Pada saat menendang, kaki diluruskan. 
e) Pada saat menendang, punggung kaki diluruskan diikuti dengan 

gerakan mendorong ke arah depan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar Sepak Kuda 
(www.Google.com) 

 

3. Sepak Cungkil 
Sepak cungkil merupakan cara menyepak bola dengan memakai 

kaki (jari kaki). Biasanya, teknik sepak cungkil ini dipakai buat 
mengambil bola yang jauh, rendah dan juga bola-bola yang liar pantulan 
dari bloking. Pada umumnya, sepak cungkil ini jugalah yang digunakan 
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pemain ketika ada pantulan bola liar. Pantulan bola liar biasanya adalah 
hasil dari blocking sehingga menggunakan teknik ini bisa sangat 
membantu. Bahkan untuk pengambilan bola rendah pun sangat berguna 
sehingga wajib menjadi teknik yang dikuasai dengan baik oleh setiap 
pemain. 

Kegunaan teknik dasar ini adalah untuk menyelamatkan bola yang 
jauh dan rendah. 
Cara pelaksanaan sepak cungkil sebagai berikut: 
a) Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan badan tegak. 
b) Berat badan berada pada kedua kaki. 
c) Pandangan kearah datangnya bola dan ujung kaki yang akan 

membuat sentuhan. 
d) Sentuhan bola dilakukan antara bagian bawah bola dengan bagian 

atas ujung kaki, sedangkan kaki tumpu sedikit ditekuk dan badan 
dicondongkan sedikit ke belakang. 

e) Kedua tangan bebas untuk menjaga keseimbangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Sepak Cungkil 
(www.Google.com) 

 
4. Telapak Kaki / Menapak 

Sepak telapak kaki merupakan tendangan untuk menyerang. 
Teknik ini juga penting karena ada saatnya teknik ini bisa digunakan saat 
hendak melakukan smash kepada grup lawan. Gerakan teknik ini juga 
memiliki tujuan sebagai pemblokir smash yang diarahkan kepada tim kita 
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oleh lawan. Dengan teknik gerakan inilah, kita bisa menyelamatkan bola 
takraw yang sudah berada di dekat net. Gerakan ini biasanya digunakan 
untuk menjangkau bola tinggi di dekat net atau untuk menghalau 
serangan lawan. Sepakan ini berpusat pada kekuatan pergelangan kaki. 
Inilah cara melakukan sepak telapak kaki. 
a) Berdiri dengan satu kaki dengan kaki dominan di depan badan 
b) Arahkan telapak kaki ke depan 
c) Ketika menendang bola, dorong bola dengan telapak 
d) Fokuskan mata ke arah bola dan sasaran 
e) Ambil posisi siap dan berdirilah dengan kedua kaki menumpu dengan 

jarak selebar bahu. 
f) Kaki penyepak bisa diangkat tinggi-tinggi sambil posisi lutut sedikit 

membengkok dan telapak kaki dipukulkan ke arah bola. Pastikan juga 
untuk tak menyentuh net. 

g) Gunakan telapak kaki untuk menyentuh bola pada bagian atasnya 
yang kemudian disepak ke arah lawan. 

h) Pandangan mata harus tetap fokus pada bola sambil mencondongkan 
badan sedikit ke belakang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Telapak Kaki / Menapak 
(www.Google.com) 

 
5. Heading 

Teknik heading bukan hanya ada pada permainan sepak bola, 
melainkan juga diperlukan pada permainan sepak takraw. Hanya saja 
teknik heading dalam sepak bola bukanlah yang diterapkan pada sepak 
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takraw ini karena biasanya heading sepak takraw dibutuhkan ketika 
penerimaan kembali bola lemparan yang berasal dari lawan.  

Teknik ini jugalah yang bisa digunakan pemain saat hendak 
menyelamatkan bola takraw dari serangan lawan. Posisi bola biasanya 
ada di atas dan tak akan mudah untuk kaki pemain menjangkaunya. 

Itulah yang menjadi alasan mengapa teknik ini merupakan dasar 
yang pemainnya perlu menguasai. 
a) Ambil sikap berdiri dan juga bersikap kuda-kuda. 
b) Badan condongkan ke belakang dan kedua tangan letakkan di sisi 

tubuh sambil membengkokkan siku. 
c) Fokuskan pandangan mata pada arah bola dan sasaran yang dituju. 
d) Pastikan gunakan kepala bagian depan saat menyundul. 
e) Badan gerakkan ke arah depan dan leher juga perlu digerakkan 

supaya dorongan bola bertambah. 
f) Ketika bola datang, condongkan tubuh ke belakang dengan kedua 

tangan di samping untuk menjaga keseimbangan 
g) Sundul bola dengan kepala bagian depan 
h) Arahkan bola dengan menggerakkan tubuh ke arah sasaran 
i) Pada saat menyundul bola, badan digerakkan ke arah depan sembari 

mengeraskan leher. 
j) Pandangan fokus menuju ke arah bola dan juga sasaran. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar Heading  

(www.Google.com) 
 



  
OLAHRAGA SEPAK TAKRAW        53 

Pembelajaran Berbasis Blended Learning   

6. Sepak Mula 
Teknik ini juga dikenal sebagai teknik dasar pada sepak takraw 

yang tak boleh ketinggalan untuk dipelajari dan dikuasai. Sepakan mula 
ini biasanya dilakukan dengan tujuan sebagai tanda bahwa permainan 
telah dimulai. Dalam setiap permainan sepak takraw, jelas sepak mula ini 
menjadi salah satu sepakan penting. Sepakan ini biasanya dilakukan 
dengan mengarahkannya ke lapangan lawan sebagai tanda dimulainya 
permainan. Ini adalah teknik sepak yang juga diketahui dengan nama 
lain, yaitu sepak servis. Tim atau regu yang bisa melakukan servis dengan 
baik dan sempurna akan mendapatkan poin sehingga oleh karena itulah 
teknik gerakan ini dianggap vital.  

Pada dasarnya, sepak mula adalah servis pada bola voli. 
Tendangan ini membutuhkan sentuhan yang akurat dan kelenturan tubuh 
yang baik. 
a) Berdiri tegak dengan kudakuda untuk menerima bola 
b) Beri kode pada rekan untuk menentukan ketinggian bola 
c) Ketika bola dilempar oleh rekan, ayunkan kaki secara parabola 
d) Agar tendangan akurat, pastikan kaki lurus saat menendang bola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar Sepak Mula 
(www.Google.com) 
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7. Membahu 
Teknik membahu yaitu salah satu teknik dalam memainkan bola 

takraw dengan memakai bahu dalam upaya mempertahankan dari 
serangan pihak lawan yang mendadak, dimana pihak pertahanan dalam 
keadaan yang terdesak dan dalam posisi yang kurang baik.  

Pada teknik membahu, teknik dasar ini berfokus pada 
pengontrolan bola dengan menggunakan bahu. Teknik ini biasanya 
digunakan para pemain sepak takraw ketika perlu mengendalikan bola 
hasil serangan lawan secara tiba-tiba. Bisa dikatakan, teknik ini 
merupakan teknik pertahanan dalam kondisi yang mendesak. Ketika 
pemain merasa dalam kondisi kurang baik, maka teknik membahu inilah 
yang bisa dipakai supaya bola yang datang terkontrol secara lebih baik. 
Pada banyak kasus, gerakan bola yang dismash oleh lawan pasti cukup 
mengejutkan sehingga bola lepas kendali. Di saat terdesak inilah, teknik 
membahu sangat diperlukan dan akan menjadi berguna. Mungkin agak 
tidak mudah dalam memraktikkan teknik membahu ini karena bola pun 
harus dijaga keseimbangannya di atas bahu, namun dengan latihan yang 
cukup sering, maka hal ini tak lagi akan menjadi sulit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar Membahu 
(www.Google.com) 
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8. Mendada 
Mendada adalah suatu cara memainkan bola dengan 

mempergunakan dada dengan tujuan untuk menerima bola yang setinggi 
dengan dada sebelum menguasai dengan kaki. Teknik mendada pun 
menjadi bagian dari sepak takraw di mana penggunaan teknik ini 
bertujuan utama mengendalikan bola. Teknik mendada juga adalah teknik 
dasar yang pada prosesnya menggunakan dada sebagai pengontrol bola, 
seperti gerakan yang kita sering lihat juga pada permainan sepak bola. 
Pengontrolan bola ini dilakukan saat bisa dimainkan berikutnya.  

Teknik atau gaya membawa atau menerima bola dengan dada 
sudah cukup sering kita lihat di permainan sepak bola. Namun 
sebenarnya, teknik gaya dada pun ada juga dalam permainan sepak 
takraw di mana fungsinya mirip dengan teknik dada di sepak bola yang 
tujuannya mengendalikan bola yang datang mendadak. Saat lawan men-
smash, bola akan datang dalam kecepatan yang tinggi dan serangan ini 
akan begitu mendadak, dan saat posisi kita tepat dalam menggunakan 
dada, lebih baik gunakan teknik mendada ini untuk menerima sekaligus 
mengendalikan bola datang. Teknik mendada yaitu cara dalam 
memainkan bola dengan memakai dada. Fungsi dari teknik mendada ini 
buat mengontrol bola supaya bisa dimainkan.  
a) Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. 
b) Badan dilentingkan ke belakang sambil membengkokkan kedua kaki.  
c) Tangan dibuka, lutut dibengkokkan dan berat badan pada kaki 

belakang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Mendada 
(www.Google.com) 
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9. Sepak Simpuh 
Teknik sepak simpuh (sepak badek) merupakan teknik dalam 

permainan takraw buat menyepak bola dengan kaki bagian luar atau 
samping luar. Fungsi dari teknik sepak simpuh yaitu buat menyelamatkan 
bola dari pihak lawan dan mengontrol bola dalam upaya penyelamatan. 

Istilah lain untuk sepak simpuh adalah sepak badek di mana jenis 
teknik sepak ini juga merupakan teknik dasar yang perlu setiap pemain 
sepak takraw kuasai. Teknik dasar ini lebih berfokus kepada upaya 
sepakan bola menggunakan kaki bagian luar. Namun tak harus 
menggunakan kaki bagian luar karena kaki bagian samping luar pun sah-
sah saja. Jenis teknik sepakan ini digunakan dengan tujuan untuk 
menyelamatkan bola dari pihak tim lawan. Hanya saja, para pemain juga 
biasanya menggunakan sepak simpuh sebagai pengendali bola dalam 
upaya penyelamatan yang biasanya tergolong efektif. Sepak ini sangatlah 
mendasar dan juga perlu dikuasai setiap pemain, maka dengan latihan 
yang cukup baik dan sesuai kebutuhan, para pemain biasanya akan 
menguasai secara sempurna teknik sepakan ini dan mengeksekusinya 
secara tepat juga. Butuh pengawasan pelatih juga bila tak yakin dengan 
posisi dan gerakannya. 

Sepak badek dilakukan untuk menyelamatkan bola yang berada 
disamping kiri, kanan atau belakang sewaktu pemain hilang 
keseimbangan. Adapun cara melakukan sepak badek adalah sebagai 
berikut:  
a) Berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu 
b) Bola dilambung sendiri melewati kepala dan pandangan ke arah bola 

yang akan disepak 
c) Kaki yang akan melakukan sepak badek harus digerakkan atau 

diayun keluar, berputar pada paha dengan menghadapkan samping 
luar kaki ke arah bola 

d) Tinggi ayunan kaki (gerakan kaki) yang akan melakukan sepakan 
tidak boleh melebih lutut 

e) Bola disentuh pada bagian bawah dengan bagian sisi luar kaki 
f) Tangan bebas untuk menjaga keseimbangan, badan dicondongkan 

sedikit ke kiri, apabila orang melakukan sepak badek dengan kaki 
kanan dan begitu pula sebaliknya. 

g) Apabila bola berada jauh di belakang, kaki diangkat setinggi 
pinggang, dan kaki tumpu hendaknya dibengkokkan sedikit. 
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Gambar Sepak Simpuh 
(www.Google.com) 

 
10.  Memaha 

Teknik memaha merupakan cara dalam memainkan bola dengan 
memakai paha dalam upaya mengontrol bola dalam permainan sepak 
takraw. Fungsi dari teknik memaha ini adalah buat menahan, menerima 
dan juga menyelamatkan bola dari serangan lawan. Memaha adalah 
teknik di mana permainan bola lebih menggunakan paha sebagai 
pengendali bola yang datang dari lawan. Teknik dasar ini biasanya 
digunakan pemain ketika perlu menerima bola, menahannya hingga 
proses penyelamatan bola yang diberikan oleh lawan saat menyerang. 
Smash lawan bisa sangat mendadak sehingga bila mampu mengendalikan 
bola dengan paha, maka teknik inilah yang akan efektif membantu. 
Teknik memaha yang baik dan benar adalah sebagai berikut: 
a) Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. 
b) Paha digerakkan ke atas dengan membengkokkan lutut, tinggi 

gerakannya tidak melebihi tinggi pinggang. 
c) Padangan ke arah bola. 
d) Kedua tangan dibuka dan badan sedikit dicondongkan ke depan 

untuk menjaga keseimbangan badan. 
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e) Perkenaan bola antara bagian bawah bola dengan bagian ujung paha 
ketika bola berada setinggi pinggang. 

f) Pemindahan daya kepada bola berlaku ketika tumit dijinjitkan. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar Memaha 
(www.Google.com) 

  

B. Menyundul/Mengekop 
(Menurut Syarifuddin, 1997:136) Menyundul/mengekop bola 

dalam permainan sepak takraw sebagai berikut:  
1. Mengekop dengan bagian dahi, untuk memberikan umpan kepada 

kawan atau mengadakan smes ke pihak lawan. 
2. Mengekop dengan bagian kepala sebelah kiri, untuk melakukan smes 

ke pihak lawan. 
3. Mengekop dengan bagian kepala sebelah belakang, gunanya 

melakukan tipuan terhadap lawan. 
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C. Teknik Dasar Menahan Bola 
Dalam melakukan gerakan menahan bola ada dua cara yang 

dapat kita lakukan, yaitu menahan bola dengan dada. 
  
1. Menahan bola dengan dada.  

Jika melukakannya dengan dada maka badan harus mengambil 
sikap kuda kuda dan dada condong kedepan. Saat bola datang dan 
panggilan dada, maka dorong bola sekeras atau sejauh-jauhnya bola yang 
diinginkan. Pandangan harus tetap fokus berada di depan dan arah daerah 
yang ditujuh. 

Teknik ini dilakukan kalau bola yang datang setinggi dada dan 
cara melakukannya yaitu: 
a. Pertama, kamu berdiri dengan sikap kuda-kuda. 
b. Badan dicondongkan ke arah bagian belakang sambil membusungkan 

dada. 
c. Pada saat badan menyentuh bola, badan dikeraskan dan didorong ke 

depan sampai bola memantul dengan baik. 
d. Pandangan fokus diarahkan menuju bola dan juga sasaran. 
 
2. Menahan bola dengan paha. 

Untuk menahan bola dengan paha, ini biasanya dilakukan jika 
posisi bola dalam keadaan rendah atau sakit perut dan pinggang. Berdiri 
dengan satu kaki dengan sedikit ditekuk, kemudian di peringkat kaki 
satunya dan paha lebih ditonjolkan. Setelah bola datang paha dan lakukan 
pantulan kedaerah yang diinginkan sebaik mungkin. 

Bola bisa ditahan dengan memakai paha kalo, datangnya bola 
setinggi perut atau pinggang. Buat cara melakukannya yaitu: 
a. Pertama, kamu berdiri dengan memakai satu kaki dengan lutut 

posisinya sedikit ditekuk. 
b. Kemudian, kaki yang lain diangkat dengan diikuti paha yang naik ke 

atas. 
c. Selanjutnya, menahan bola dengan memakai paha bagian atas. 
d. Terakhir, pandangan kamu fokus ke arah bola dan juga sasaran. 
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Rangkuman 
Teknik Dasar Sepakan Sepak Takraw ada 10 macam yaitu:  
1. Sepak Sila 

Sepak sila merupakan cara buat menyepak bola dengan memakai 
kaki bagian dalam. Fungsinya buat menerima atau menimang bola, 
mengumpan dan menyelamatkan serangan lawan. 

Kegunaan teknik dasar ini adalah mengontrol dan menimang 
bola, membuat atau memberikan operan atau mengumpan kepada kawan, 
dan menyelamatkan bola dari serangan lawan. 

 
2. Sepak Kura / Kuda 

Sepak kura atau sepak kuda merupakan sepakan yang memakai 
kuda kaki atau dengan punggung kaki. Fungsinya buat mengontrol, 
memainkan bola yang datangnya rendah atau kencang dan buat 
mengawal atau menguasai dalam menyelamatkan bola. 

Kegunaan teknik dasar ini adalah untuk memainkan bola yang 
rendah atau jauh, menyelamatkan bola dari serangan lawan, dan 
mengadakan smes. 

 
3. Sepak Cungkil 

Sepak cungkil merupakan cara menyepak bola dengan memakai 
kaki (jari kaki). Biasanya, teknik sepak cungkil ini dipakai buat 
mengambil bola yang jauh, rendah dan juga bola-bola yang liar pantulan 
dari bloking. Pada umumnya, sepak cungkil ini jugalah yang digunakan 
pemain ketika ada pantulan bola liar. Pantulan bola liar biasanya adalah 
hasil dari blocking sehingga menggunakan teknik ini bisa sangat 
membantu. Bahkan untuk pengambilan bola rendah pun sangat berguna 
sehingga wajib menjadi teknik yang dikuasai dengan baik oleh setiap 
pemain. 

Kegunaan teknik dasar ini adalah untuk menyelamatkan bola 
yang jauh dan rendah. 

 
4. Telapak Kaki / Menapak 

Sepak telapak kaki merupakan tendangan untuk menyerang. 
Teknik ini juga penting karena ada saatnya teknik ini bisa digunakan saat 
hendak melakukan smash kepada grup lawan. Gerakan teknik ini juga 
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memiliki tujuan sebagai pemblokir smash yang diarahkan kepada tim kita 
oleh lawan. Dengan teknik gerakan inilah, kita bisa menyelamatkan bola 
takraw yang sudah berada di dekat net. Gerakan ini biasanya digunakan 
untuk menjangkau bola tinggi di dekat net atau untuk menghalau 
serangan lawan. Sepakan ini berpusat pada kekuatan pergelangan kaki. 
Inilah cara melakukan sepak telapak kaki. 

 
5. Heading 

Teknik heading bukan hanya ada pada permainan sepak bola, 
melainkan juga diperlukan pada permainan sepak takraw. Hanya saja 
teknik heading dalam sepak bola bukanlah yang diterapkan pada sepak 
takraw ini karena biasanya heading sepak takraw dibutuhkan ketika 
penerimaan kembali bola lemparan yang berasal dari lawan.  

Teknik ini jugalah yang bisa digunakan pemain saat hendak 
menyelamatkan bola takraw dari serangan lawan. Posisi bola biasanya 
ada di atas dan tak akan mudah untuk kaki pemain menjangkaunya.  

 
6. Sepak Mula 

Teknik ini juga dikenal sebagai teknik dasar pada sepak takraw 
yang tak boleh ketinggalan untuk dipelajari dan dikuasai. Sepakan mula 
ini biasanya dilakukan dengan tujuan sebagai tanda bahwa permainan 
telah dimulai. Dalam setiap permainan sepak takraw, jelas sepak mula ini 
menjadi salah satu sepakan penting. Sepakan ini biasanya dilakukan 
dengan mengarahkannya ke lapangan lawan sebagai tanda dimulainya 
permainan. Ini adalah teknik sepak yang juga diketahui dengan nama 
lain, yaitu sepak servis. Tim atau regu yang bisa melakukan servis dengan 
baik dan sempurna akan mendapatkan poin sehingga oleh karena itulah 
teknik gerakan ini dianggap vital.  

 
7. Membahu 

Teknik membahu yaitu salah satu teknik dalam memainkan bola 
takraw dengan memakai bahu dalam upaya mempertahankan dari 
serangan pihak lawan yang mendadak, dimana pihak pertahanan dalam 
keadaan yang terdesak dan dalam posisi yang kurang baik. Pada teknik 
membahu, teknik dasar ini berfokus pada pengontrolan bola dengan 
menggunakan bahu. Teknik ini biasanya digunakan para pemain sepak 
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takraw ketika perlu mengendalikan bola hasil serangan lawan secara tiba-
tiba. 

 
8. Mendada 

Mendada adalah suatu cara memainkan bola dengan 
mempergunakan dada dengan tujuan untuk menerima bola yang setinggi 
dengan dada sebelum menguasai dengan kaki. Teknik mendada pun 
menjadi bagian dari sepak takraw di mana penggunaan teknik ini 
bertujuan utama mengendalikan bola. Teknik mendada juga adalah teknik 
dasar yang pada prosesnya menggunakan dada sebagai pengontrol bola, 
seperti gerakan yang kita sering lihat juga pada permainan sepak bola. 
Pengontrolan bola ini dilakukan saat bisa dimainkan berikutnya. 

 
9. Sepak Simpuh 

Teknik sepak simpuh (sepak badek) merupakan teknik dalam 
permainan takraw buat menyepak bola dengan kaki bagian luar atau 
samping luar. Fungsi dari teknik sepak simpuh yaitu buat menyelamatkan 
bola dari pihak lawan dan mengontrol bola dalam upaya penyelamatan. 

 
10. Memaha 

Teknik memaha merupakan cara dalam memainkan bola dengan 
memakai paha dalam upaya mengontrol bola dalam permainan sepak 
takraw. Fungsi dari teknik memaha ini adalah buat menahan, menerima 
dan juga menyelamatkan bola dari serangan lawan  
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Latihan Soal 
Pilihan jawaban di bawah yang benar dengan memberikan tanda 
silang (X) 
1. Teknik dasar sepakan permainan sepak takraw, kecuali 

a. Sila 
b. Kuda-kuda 
c. Memaha 
d. Shooting  

2. Sepak cungkil dalam permainan sepak takraw berguna untuk  
a. Menyelamatkan bola rendah 
b. Menyelamatkan bola tinggi  
c. Untuk melakukan smash 
d. Untuk melakukan servis 

3. Sepak sila dalam permainan sepak takraw berguna untuk 
a. Menyelamatkan bola tinggi 
b. Melakukan smash ke lawan 
c. Mengontrol dan menimang bola 
d. Memberikan umpan ke teman  

4. Sepak kuda-kuda dalam permainan sepak takraw berguna untuk 
a. Menahan pukulan smash dari lawan 
b. Memainkan bola yang rendah atau jauh 
c. Menyelamatkan bola yang tinggi 
d. Mengontrol dan menimang bola 

5. Sepak telapak kaki dalam permainan sepak takraw berguna untuk 
a. Menyelamatkan bola tinggi 
b. Memberikan umpan ke teman 
c. Menghindar dari serangan lawan 
d. Menjangkau bola tinggi di dekat net 

6. Sepak heading dalam permainan sepak takraw berguna untuk 
a. Mengontrol bola dalam upaya penyelamatan 
b. Penyelamatan bola yang diberikan oleh lawan 
c. Menyelamatkan bola dari serangan lawan 
d. Mengarahkannya ke lapangan lawan 

7. Sepak mula dalam permainan sepak takraw berguna untuk 
a. Mengarahkannya ke lapangan lawan 
b. Menyelamatkan bola tinggi 
c. Mengontrol bola supaya bisa dimainkan 
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d. Mengendalikan bola hasil serangan lawan 
8. Sepak membahu dalam permainan sepak takraw berguna untuk 

a. Mengarahkannya ke lapangan lawan 
b. Mengendalikan bola hasil serangan lawan 
c. Menjangkau bola tinggi di dekat net 
d. Mengontrol dan menimang bola 

9. Sepak simpuh dalam permainan sepak takraw berguna untuk 
a. Mengarahkannya ke lapangan lawan 
b. Untuk menyelamatkan bola dari pihak tim lawan  
c. Menyelamatkan bola dari serangan lawan 
d. Mengendalikan bola hasil serangan lawan 

10. Sepak memaha dalam permainan sepak takraw berguna untuk 
a. Menyelamatkan bola dari serangan lawan 
b. Mengendalikan bola hasil serangan lawan 
c. Mengarahkannya ke lapangan lawan 
d. Menyelamatkan bola rendah 

 
Isilah Jawaban di bawah ini dengan benar! 
1. Sebutkan macam-macam sepakan dalam permainan sepak takraw? 
2. Jelaskan teknik Sepak Sila? 
3. Jelaskan Perbedaan teknik Sepak Mendada dan Membahu? 
4. Jelaskan teknik memaha yang baik dan benar ? 
5. Jelaskan teknik dasar menahan bola? 
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TUGAS PSIKOMOTOR 
Individu 
Membuat 2 teknik gerakan sepakan sepak takraw, dalam bentuk video 
dalam durasi 5 menit 

Kelompok  
Setiap kelompok di bagi 3 orang, membuat 1 teknik gerakan sepakan 
sepak takraw dalam bentuk video dalam durasi 10 menit 
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Pendinginan dan Pemanasan 
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Tujuan pembelajaran: 
 
 
 
 

A. Pemanasan 
Pemanasan adalah aktivitas fisik yang dilakukan dengan gerakan- 

gerakan dasar tubuh, untuk menghadapi aktivitas fisik yang lebih berat 
atau kompleks. Pemanasan sangat penting dilakukan untuk 
mengoptimalkan performa tubuh dan memperkecil risiko cedera baik otot 
dan sendi. Pemanasan sendiri di bedakan menjadi 3 gerakan yaitu: 
Pemanasan Statis, Pemanasan Dinamis, dan Pemanasan inti. 
1. Pemanasan Statis 

Pemanasan statis adalah gerakan yang dilakukan dalam posisi 
streching, yang bertujuan untuk menerima atau merespon gerakan-
gerakan ketika memasuki olahraga inti. 

2. Pemanasan Dinamis 
Pemanasan dinamis adalah gerakan yang dilakukan dalam saling 
berhubungan atau berkaitan, yang bertujuan untuk meningkatkan 
aliran darah dan merangsang sistem saraf sehingga kekuatan otot 
tubuh meningkat.  

3. Pemanasan Inti 
Pemanasan inti adalah gerakan-gerakan utama yang dilakukan dalam 
posisi gerakan dasar sepak takraw 

 

B. Pendinginan  
Pendinginan merupakan fase dalam berolahraga yang bertujuan 

mengembalikan kondisi tubuh dan detak jantung kembali ke normal 
secara perlahan. Fase ini biasanya dilakukan selama 3-5 menit setelah 
latihan inti. Gerakan-gerakan yang dilakukan pada fase pendinginan 

BAB 5 
Pemanasan dan Pendinginan 

 

Dalam bab ini menjelaskan tentang Pemanasan dan Pendinginan dalam 
Cabor Sepak Takraw  
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adalah gerakan dengan intensitas yang rendah. Selain mengembalikan 
tubuh ke kondisi normal, pendinginan juga merupakan cara terbaik untuk 
meminimalkan rasa sakit akibat penggunaan otot yang tinggi saat latihan 
dan kelelahan otot. 
 

C. Manfaat Pemanasan dan Pendinginan 
1. Manfaat Pemanasan 

Selain itu, aktivitas pemanasan sebelum olahraga juga bisa 
meminimalisir risiko cedera serta nyeri otot. Manfaat Pemanasan dalam 
olahraga antara lain :  
a) Meningkatkan aliran darah ke otot, sehingga oksigen dan nutrisi juga 

meningkat.  
b) Mempersiapkan otot sebelum melakukan olahraga sehingga bisa 

meminimalisir cedera. 
c) Mencegah kelelahan berlebih pada otot serta jantung. 
d) Mempersiapkan saraf dan hati sebelum melakukan olahraga, agar 

bekerjanya tidak terlalu keras. 

2. Manfaat pendinginan 
Aktivitas tersebut juga sangat mempengaruhi sistem kerja 

kardiovaskular dalam tubuh. Melakukan pendinginan secara bertahap 
dapat memulihkan aliran darah serta detak jantung yang meningkat saat 
berolahraga. Pendinginan memiliki beberapa manfaat yang bisa 
dirasakan, yakni:  
a) Membantu detak jantung serta pernapasan kembali normal. 
b) Meminimalisir pingsan atau pusing yang dapat terjadi karena ada 

penggumpalan darah di otot kaki.  
c) Membantu mempersiapkan otot untuk aktivitas olahraga selanjutnya.  

d) Membantu menghilangkan metabolit (zat perantara yang terbentuk 

selama proses metabolisme) dari otot. 
 
Berikut adalah beberapa contoh gambar pemanasan dan pendinginan 
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1. Pemanasan Statis (Streching) 
a. Seluruh tubuh 

  
Kaki rapat tangan digabungkaan dorong ke atas sambil berjinjit 

  
Dengan posisi yang sama miringkan badan ke samping kanan dan kiri  
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Kaki rapat tangan digabungkaan dorong ke depan  

  
Kaki rapat tangan digabungkan dorong ke bawah 
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Kaki rapat tangan digabungkan dorong ke belakang atas 

  
Dengan posisi yang sama badan menghadap ke bawah dan tangan 

didorong ke atas belakang 
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b. Bagian Kepala 

  
Dorong dagu ke atas dan tekan kepala ke bawah 

  
Menolehkan kepala ke kanan dan kiri 
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Menahan kepala ke kanan dan ke kiri 

 
c. Bagian Bahu dan lengan 

  
Tangan kanan dibawah ke kiri dan tangan kiri dibawah ke kanan 
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Lengan ditekan ke belakang dan tangan memegang siku 

 

  
Lengan ditekan ke belakang dan tangan memegang siku 
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d. Bagian Pinggang 

  
Dengan posisi tegak kaki menghadap ke depan, putar badan ke samping 

kanan dan kiri kemudian ditahan 

  
Kami dibuka lebar, lutut ditekuk kemudian dorong bahu kanan atau kiri 

seraya telapak tangan mendorong lutut kearah berlawanan 
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e. Bagian Kaki 

  
Dengan posisi kaki lebih lebar lagi, tangan kanan menyentuh kaki kanan 

dan tangan kiri menyentuh kaki kiri 

 
Tangan didorong ke bawah depan 
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Kaki kanan di tekan ke depan kaki kiri lurus ke belakang 

  
Kaki kiri ditekan ke depan kaki kanan lurus ke belakang 
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Berdiri dengan satu kaki kemudian kaki kanan di tarik ke belakang  

  
Berdiri dengan satu kaki kemudian kaki kiri di tarik ke belakang 
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Berdiri dengan satu kaki kemudian salah satu kaki di tekan ke dada 

  
Berdiri dengan satu kaki kemudian salah satu kaki di tekuk ke tengah  
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Berdiri dengan satu kaki kemudian kaki dijijit di belakang sehingga 
punggung kaki menghadap ke bawah selanjutnya dorong ke bawah  
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2. Pemanasan dinamis (senam kecil) 
a. Bagian Kepala 

  
Anggukkan 2 kali  ke bawah dan 2 kali  ke atas 2 x 8 kali hitungan 

  
Kepala di patahkan 2 kali ke kanan dan 2 kali ke kiri 2 x 8 hitungan 
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Kepala di tolehkan ke kanan dan ke kiri 2 x 8 hitungan 
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Kepala di putar 2 kali ke kanan dan 2 kali ke kiri 2 x 8 hitungan 
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Kepala di putar 2 kali ke kanan dan 2 kali ke kiri 2 x 8 hitungan 
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b. Bagian Lengan dan bahu 

  

 
Tangan ditarik sejajar dengan dada 2 kali  

Tangan di buka selebar bahu 2 kali dilakukan 2 x 8 hitungan 
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Tangan kanan mengepal ke atas, kemudian tangan kanan ditarik ke 

belakang 
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Tangan kiri mengepal ke atas, kemudian tangan kiri ditarik ke belakang 
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Tangan kanan berada di belakang kepala tangan kiri berada dibelakang 

pinggang seperti huruf S, gerakkan secara bergantian 2 x 8 hitungan 
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Posisi badan tegak, kaki sedikit dibuka, tangan lurus kedepan 

badan putar ke samping kanan bersamaan dengan lengan di lemparkan ke 
belakang 
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Posisi badan tegak, kaki sedikit dibuka, tangan lurus kedepan 

badan putar ke samping kiri bersamaan dengan lengan di lemparkan ke 
belakang 
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Gerakan tampak depan 

  
 

 
Badan tegak posisi tangan berada di depan menghadap kebawah 

Sentuh lantai Dorong, pinggang ke depan dengan posisi kepala tengadah 



94      OLAHRAGA SEPAK TAKRAW     
   Pembelajaran Berbasis Blended Learning  

Gerakan tampak samping 

  

 
Badan tegak posisi tangan berada di depan menghadap kebawah 

Sentuh lantai Dorong, pinggang ke depan dengan posisi kepala tengadah 
 



  
OLAHRAGA SEPAK TAKRAW        95 

Pembelajaran Berbasis Blended Learning   

Gerakan tampak depan 

  

 
Badan tegak posisi kaki dibuka lebar  

Masukkan tangan disela-sela paha pandangan ke belakang bawah Dorong 
tangan ke belakang atas pandangan ke atas 
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Gerakan tampak samping 

  

 
Badan tegak posisi kaki dibuka lebar  

Masukkan tangan disela-sela paha pandangan ke belakang bawah Dorong 
tangan ke belakang atas pandangan ke atas 
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Badan tegak posisi kaki dibuka lebar, tangan ditentangkan 

Ambil posisi bungkuk, kemudian sentuh kaki kanan dengan tangan kiri 
dan kaki kiri dengan tangan kanan 
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Badan tegak posisi kaki dibuka lebar, tangan diluruskan ke depan,  

Kaki kanan di tarik kebelakang kemudian lemparkan kaki menyentuh 
tangan kiri 
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Badan tegak posisi kaki dibuka lebar, tangan diluruskan ke depan, 

Kaki kiri di tarik kebelakang kemudian lemparkan kaki kiri menyentuh 
tangan kanan 
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Tampak Depan 
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Badan tegak posisi kaki Rapat dan tangan dipinggang  

Angkat tumit, tekuk lutut, berdiri dan tumit diletakkan (Lakukan 8 set) 
 
Tampak samping 
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Badan tegak posisi kaki Rapat dan tangan dipinggang  

Angkat tumit, tekuk lutut, berdiri dan tumit diletakkan Lakukan 8 set) 
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Tampak Depan 
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Badan tegak posisi kaki Rapat dan tangan ditarik kebelakang atas 

Badan bungkuk, tangan diputar kebelakang atas 
Jongkok tangan lurus ke depan dan yang terakhir 
Badan bungkuk, tangan diputar kebelakang atas 

Lakukan 8 set 
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Tampak samping 
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Badan tegak posisi kaki Rapat dan tangan ditarik kebelakang atas 

Badan bungkuk, tangan diputar kebelakang atas 
Jongkok tangan lurus ke depan dan yang terakhir 
Badan bungkuk, tangan diputar kebelakang atas 

Lakukan 8 set 
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Tampak Depan 
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Badan tegak posisi kaki Rapat dan tangan ditarik kebelakang atas 
Jongkok tangan diletakkan ke lantai, kaki rapat dileparkan kebelakang 
Posisi tangan lurus dan pandangan ke atas, badan di lentukan ke bawah 

Kemudian Kaki di tarik ke depan, posisi akhir jongkok 
Lakukan 8 set 
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Tampak Samping 
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Badan tegak posisi kaki Rapat dan tangan ditarik kebelakang atas 
Jongkok tangan diletakkan ke lantai, kaki rapat dileparkan kebelakang 
Posisi tangan lurus dan pandangan ke atas, badan di lentukan ke bawah 

Kemudian Kaki di tarik ke depan, posisi akhir jongkok 
Lakukan 8 set 
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Pendinginan 
Gerakan ini dilakukan hampir sama dengan gerakan pemanasan atau 
gerakan sebelumnya. Untuk merilekskan badan, supaya tidak terjadinya 
cedera.  
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TUGAS PSIKOMOTOR 
Kelompok  
Setiap kelompok di bagi 3 orang Membuat gerakan pemanasan sebelum 
melakukan sepak takraw dalam bentuk video dalam durasi minimal 10 
menit 
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Latihan Fisik 
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Tujuan: 
 
 
 
 

Keterampilan bermain sepak takraw harus didukung oleh 
beberapa faktor pendukung yaitu yaitu faktor fisik, teknik, taktik dan 
mental (Hidayat et al., 2016). Faktor fisik menjadi yang paling dasar 
sebagai penunjang faktor-faktor lainnya karena tanpa kondisi fisik yang 
baik atlet tidak akan dapat mengikuti latihan-latihan dengan sempurna 
(Harsono, 2015), oleh karena itu faktor fisik juga menjadi salah satu 
faktor pendukung dalam peningkatan prestasi dan latihan fisik juga 
sangat berpengaruh terhadap peningkatan percaya diri atlet dan 
menurunkan risiko cidera (Sidik et al., 2019). 

Beberapa komponen fisik yang perlu diperhatikan untuk 
dikembangkan adalah daya tahan kardiovaskuler, daya tahan kekuatan, 
kekuatan otot (strength), kelentukan (flexibility), kecepatan, stamina, 
kelincahan (agility), daya ledak otot (power), daya tahan kekuatan 
(strength endurance) (Bompa & Buzzichelli, 2015). Kondisi fisik yang 
baik dapat memberikan dampak yang baik dalam melakukan berbagai 
gerakan dalam sepak takraw salah satunya untukmelakukan gerakan 
teknik dasar meliputi servis, memberikan umpan, dan melakukan 
smash(Hanif, 2015). Unsur-unsur kondisi fisik adalah daya tahan, 
kekuatan, kecepatan, kelentukan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan 
dan ketepatan, kecepatan reaksi, dan tenaga ledak otot. Menurut Harsono 
(1988:78) kondisi fisik memegang peranan penting dalam latihan 
program latihan sehingga kondisi fisik harus direncanakan secara baik 
dan sistematis dan ditujukan untuk meningkatkan kesegaran jasmani, 
kemampuan fungsional, dan sistem tubuh, sehingga dengan demikian 
memungkinkan atlet untuk mencapai prestasi yang lebih baik. 

Dalam melakukan teknik dasar sepak takraw tentunya ada aspek 
fisik yang dominan, yaitu pada teknik dasar, oleh karena itu faktor yang 

BAB 6 
LATIHAN FISIK 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latihan fisik khusus dan latihan 
fisik umum  
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mengalami kondisi fisik yang dominan keterampilan sepak takraw 
melalui pengukuran aspek fisik diantaranya kekuatan, daya tahan, 
Kecepatan, koordinasi, reaksi, keseimbangan, kelincahan dan kelentukan 
serta keterampilan bermain sepak takraw servis, umpan dan smash. 
 

A. Latihan Fisik Khusus Sepak Takraw 
Peranan kemampuan fisik dalam penunjang pestasi atlet 

merupakan syarat utama, atlet yang mempunyai kemampuan fisik yang 
baik tentu akan lebih berpeluang untuk berprestasi, oleh karena itu 
kemampuan fisik yang baik mutlak harus dimiliki oleh setiap atlet agar 
dapat berprestasi, latihan kondisi fisik penting dilakukan untuk 
meningkatkan kondisi fisik atlet sepak takraw. Tujuan dari latihan fisik 
dalam sepak takraw adalah memungkinkan pemain untuk menghadapi 
tuntutan fisik permainan serta memungkinkan efisiensi penggunaan 
berbagai kompetensi teknis dan taktis sepanjang pertandingan (Putranto, 
2015).  

Dalam sepak takraw ada latihan fisik khusus yang para atlet 
prasepak takraw, juga perlu untuk lakukan dan bentuk-bentuk  latihannya 
antara lain:  kekuatan, daya tahan, kecepatan reaksi, koordinasi, 
keseimbangan, kelincahan dan kelentukan. 

 
1. Kekuatan 

Kekuatan otot merupakan komponen kondisi fisik yang sangat 
penting guna menunjang komponen-komponen lainnya. Akan tetapi 
kekuatan yang diperlukan untuk suatu cabang olahraga lainnya atau dan 
sebagainya. Hal tersebut menimbulkan pengetahuan bahwa kekuatan itu 
bersifat khusus sesuai tuntutan nomor-nomor cabang olahraga tertentu 
(Zulfikran, 2018). Dan Kekuatan otot tungkai merupakan komponen yang 
sangat penting untuk sebagai upaya dalam peningkatan fisik menyeluruh 
dikarenakan kekuatan otot tungkai menjadi penggerak utama setiap 
aktivitas yang melibatkan fisik terutama dalam servis sepak takraw. 
Rangkaian gerak servis Sepak Takraw dilakukan dengan bertumpu pada 
satu kaki, dan komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya 
dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja, untuk 
mendapatkan servis Sepak Takraw yang baik dibutuhkan gerakan khusus, 
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karena gerakan servis sepak takraw adalah sebuah kesatuan gerak yang 
menjadi satu serta utuh 

Menurut Widiastuti (2011:76) bahwa secara fisiologi kekuatan 
otot adalah kemampuan otot yang memiliki atau sekelompok otot 
melakukan satu kali kontraksi secara maksimal melawan tahanan atau 
beban. Sepak sila merupakan keterampilan yang menggunakan otot 
angggota bagian bawah. Otot yang paling berperan penting dalam 
keterampilan sepak sila adalah otot quadriseps femoris yang berfungsi 
untuk menekuk pinggul dan meluruskan lutut, otot peroneus yang 
berfungsi untuk melengkungkan kaki, otot gastro knemius yang berfungsi 
mengangkat tumit dan menekuk lutut, otot tibialis anterior yang berfungsi 
untuk mengangkat kaki serta otot archilestendon yang berfungsi untuk 
menggerakkan telapak kaki.  

Kekuatan sebagai kemampuan otot untuk mengatasi tahanan atau 
beban dalam menjalankan suatu aktivitas fisik, oleh karena itu sangat 
diperlukan dalam cabang sepak takraw untuk mencapai prestasi optimal. 
Pada sepak takraw, kekuatan diperlukan untuk gerakan- gerakan otot- 
otot tungkai dalam melakukan gerakan, langkah-langkah kaki secara 
cepat dengan langkah yang panjang dan menggunakan bola kaki. 
Kekuatan otot tungkai merupakan penunjang utama untuk menambah 
daya dorong pada gerakan langkah kaki untuk menempuh jarak dalam 
waktu sesingkat-singkatnya. Gerakan tersebut merupakan sesuatu yang 
tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan olahraga. Untuk dapat melakukan 
gerakan memerlukan sejumlah tenaga. Dengan tenaga yang dimiliki 
seorang dapat melakukan keterampilan yang dibutuhkan. Gerakan terjadi 
disebabkan oleh berkontraksinya otot. Dari kontraksi-kontraksi otot 
tersebut akan menghasilkan tenaga yang disebut tenaga dalam, dalam hal 
ini kekuatan tungkai (Zulfikran, 2018). 

 
2. Daya Tahan 

Daya tahan otot tungkai adalah kemampuan seseorang dalam 
menahan badan dengan waktu yang lama. Jadi, fungsi daya tahan otot 
tungkai pada saat melakukan pelaksanaan sepaksila pada permainan 
sepak takraw yaitu gerakan sepaksila merupakan teknik dasar yang paling 
penting dikuasai oleh seorang pemain takraw, apabila sepaksila tidak 
dikuasai maka dalam bermain takraw akan lebih sulit. Maka dari itu, agar 
sepaksila dapat terlaksana dengan baik maka pemain atau siswa akan 
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lebih mudah melakukan sepaksila karena dapat menahan bobot berat 
badan (Ilham, 2019). 

Salah satu bentuk kondisi fisik yang memegang peranan penting  
dalam permainan sepak takraw adalah daya tahan umum. Daya tahan 
merupakan keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam 
waktu yang lama, tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah 
menyelesaikan pekerjaan tersebut dan masih memiliki cadangan tenaga 
untuk kegiatan rutin sehari-hari. Selain itu, daya tahan pada tubuh juga 
mampu membentengi tubuh dari masuknya kuman dan menjaga agar 
tubuh tetap dalam keadaan bugar dan tidak mudah terjangkit penyakit. 
Daya tahan umum/kardiovaskular juga dapat mempengaruhi aliran darah 
dalam tubuh. Jika daya tahan kardiovaskular baik maka aliran darah 
dalam tubuh akan lancar, begitupun sebaliknya. Daya tahan mampu 
bekerja dengan baik karena adanya sistem kerja jantung dan organ tubuh 
lainnya seperti pembuluh darah (Putranto, 2015). 
 
3. Kecepatan reaksi 

Kecepatan reaksi (Reaction speed) adalah suatu rangsangan 
dengan cepat dan dapat berupa penglihatan, suara melalui pendengaran. 
Dengan kata lain kemampuan otot atau sekelompok otot untuk bereaksi 
secepat mungkin setelah mendapat stimulus. Kecepatan reaksi kaki bukan 
berarti sekedar menggerakkan kaki dengan cepat, tetapi dapat pula 
terbatas pada menggerakkan tungkai kaki dalam waktu yang sesingkat- 
singkatnya atau secara tiba-tiba. Dan kecepatan reaksi merupakan 
perbedaan waktu antara aksi fisik dengan ransangan yang dikirimkan oleh 
sistem syaraf dari otot. Semakin singkat waktu yang dicapai berarti 
semakin tinggi pula tingkat reaksinya. Dengan alasan bahwa seorang atlit 
harus dapat memberikan keputusan berupa tindakan segera mungkin atas 

kesempatan yang terjadi pada waktu yang sama (Zulfikran, 2018) 
Smash sepak takraw adalah gerak kerja yang terpenting dan 

merupakan gerak terakhir dari serangan dalam permainan sepak takraw. 
Kegagalan melakukan smash akan memberikan peluang pihak lawan 
untuk menyerang balik atau bola mati di lapangan sendiri ataupun keluar 
lapangan permainan. Keberhasilan melakukan smash akan memberikan 
poin atau angka untuk regu penyerang. Proses gerakan smash dalam 
permainan sepak takraw adalah pemain harus melakukan reaksi kaki yang 
cepat untuk mengantisipasi umpan, melompat dengan kekuatan maksimal 



  
OLAHRAGA SEPAK TAKRAW        119 

Pembelajaran Berbasis Blended Learning   

disertai gerakan badan dan sepakan yang luwes, cepat dan tepat. Pada 
saat melakukan smash sepak takraw, pemain harus memaksimalkan 
kemampuan reaksi kaki, daya ledak tungkai, meliukkan badan sambil 
bergerak cepat ke arah datangnya bola, dan menyepak bola dengan keras 
di atas net (Ikhwani, 2015:220). Smash dalam permainan sepak takraw 
memerlukan reaksi kaki yang cepat untuk bergerak ke arah bola atau 
antisipasi arah umpan, lentingan bola, dan jenis putaran bola. Smasher 
harus mampu melangkah dengan reaksi yang cepat untuk menentukan 
posisi tubuh yang tepat pada saat akan melompat dan menyepak bola di 
atas net. Smash sepak takraw memerlukan timing yang tepat antara posisi 
sebelum melompat, loncatan di udara, ayunan kaki sepak dengan laju dan 
ketinggian bola yang diumpankan oleh apit, sehingga kemampuan reaksi 
kaki sangat menentukan. Hubungan antara kecepatan reaksi kaki dengan 
keterampilan smash sepak takraw terkait dengan kemampuan reaksi 
dalam istilah yang sebenarnya yakni gerak pertama yang dilakukan 
setelah menerima stimulus. Kemampuan reaksi kaki menentukan gerakan 
untuk melakukan smash sepak takraw yaitu ketepatan posisi, lompatan 
yang sesuai dengan umpan, serta sepakan bola di atas net yang tepat. 
Keterlambatan melakukan reaksi terhadap bola yang diumpan tekong 
menyebabkan antisipasi kurang akurat sehingga smash yang dilakukan 
tidak sempurna atau tidak terarah, tersangkut di net, atau keluar lapangan 
permainan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keterampilan smash 
sepak takraw dapat ditentukan oleh kecepatan reaksi, daya ledak tungkai 
dan kelentukan. Hal ini disebabkan olahraga sepak takraw memerlukan 
adanya kecepatan reaksi kaki dari pemain olahraga tersebut. Tanpa 
adanya kecepatan reaksi kaki, maka kemampuan untuk bermain sepak 
takraw dipastikan sulit ditingkatkan. Apalagi kaki merupakan salah satu 
komponen fisik yang memegang peranan utama dalam kegiatan olahraga 
sepak takraw. Dan kecepatan reaksi kaki ini juga merupakan salah satu 
komponen kondisi fisik yang sangat erat kaitannya terhadap seseorang 
yang sering menggunakan otot-otot tungkai kakinya untuk menerima 
beban. Seperti halnya dalam meningkatkan kemampuan lari cepat, tanpa 
adanya dukungan kecepatan reaksi kaki yang baik mustahil seorang pelari 
cepat dapat memperoleh yang baik. Oleh sebab itu salah satu jenis 
kecepatan yang perlu dikembangkan pada pelari cepat adalah unsur 
kecepatan reaksi kaki. Namun harus disadari bahwa unsur fisik ini 
tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi harus didukung dan dikombinasikan 
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dengan unsur fisik lainnya seperti kekuatan otot tungkai, panjang tungkai 
dan sebagainya. 

 
4. Koordinasi 

Koordinasi kaki-mata merupakan komponen fisik yang sangat 
penting dalam melakukan permainan sepak bola atas atas kesempurnaan 
bola dan kaki, karena dengan koordinasi mata yang sangat baik dengan 
bola pada saat start yang keras dan tajam dapat dilakukan oleh seorang 
atlet dengan akurasi yang bagus juga. Karena itu, Setelah beberapa 
komponen fisik dapat mempengaruhi awal permainan, maka kepercayaan 
diri atlet sangat mendukung dan berpengaruh pula, karena jika komponen 
fisik yang baik dimulai dengan rasa percaya diri yang baik maka poin dan 
kemenangan dalam pertandingan akan tercapai (Jufrianis, 2018:40). 

Salah satu kemampuan fisik yang harus dimiliki untuk 
meningkatkan keterampilan sepaksila yaitu koordinasi. Menurut 
(Sharkley, 2011:169), koordinasi mengimplikasikan hubungan yang 
harmonis, penyatuan aliran gerakan yang halus dalam melakukan 
pekerjaan permainan sepak takraw terdiri dari banyak keterampilan yang 
harus dikuasai sehingga membutuhkan koordinasi saat mengubah gerak 
dari keterampilan yang satu ke keterampilan yang lain. Sade (jurnal, 
2012:3) mengatakan bahwa seorang pemain sepak takraw dengan 
koordinasi yang baik bukan hanya mampu melakukan suatu keterampilan 
secara sempurna akan tetapi juga mudah dan cepat dapat melakukan 
keterampilan yang masih baru baginya, mengubah dan berpindah secara 
tepat dari gerakan yang satu ke pola gerak yang lain. Kooordinasi mata-
kaki juga penting untuk meningkatkan keterampilan gerak seseorang 
termasuk diantaranya adalah keterampilan sepaksila yang memerlukan 
hubungan yang harmonis antara gerak kaki dan informasi yang diberikan 
oleh mata agar perkenaan bola tepat pada posisi yang sebenarnya. 

 
5. Keseimbangan 

Keseimbangan yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam 
menjaga pusat titik gravitasi bidang tumpuan pada saat posisi tegak. 
Keseimbangan menjadi kemampuan menerima setiap reaksi yang dimiliki 
oleh tubuh sehingga nantinya berada dalam posisi stabil .Keseimbangan 
erat kaitannya dalam proses gerak Servis sepak takraw, sangat penting 
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mempunyai komponen fisik seperti keseimbangan. Sebagai upaya pada 
tujuan servis cabang olahraga sepak takraw. Untuk dapat melakukan 
servis yang baik diperlukan sikap permulaan yang benar, baik dan 
keseimbangan tubuh yang terjaga (Murti, 2020:119). 

Dalam pelaksanaan keterampilan gerak kasar diperlukan untuk 
memperhatikan posisi atau sikap tubuh, hal tersebut menunjukan 
keseimbangan. Kemampuan tersebut menunjukan salah satu sifat dasar 
dalam olahraga dinamis yang membutuhkan perubahan mendadak dalam 
gerakan. Sebagai contoh: pemain yang baru saja melakukan Sepak Sila, 
berusaha untuk mendapatkan keseimbangan kembali. 

Keseimbangan statis yaitu kemampuan untuk mempertahankan 
tubuh dalam kondisi bergerak atau selama melakukan gerakan. 
Keseimbangan adalah kemampuan yang digunakan untuk mengukur 
tingkat keseimbangan seseorang, seperti berdiri dengan satu kaki 
membentuk pesawat terbang. Dalam melakukan Sepak Sila 
keseimbangan sangat penting untuk mengontrol bola saat melakukan 
Sepak Sila. Karena itu keseimbangan sangat penting yang harus dimiliki 
oleh pemain Sepak takraw. Dalam melakukan servis sepak takraw 
seorang atlet diharuskan menjadikan salah satu kaki terkuat menjadi 
bidang tumpu ketika sepakan servis sepak takraw dilakukan serta badan 
harus stabil ketika menjaga tubuh. sehingga terjadilah keseimbangan 
statis (Zulman, 2018:79). 

 
6. Kelincahan 

Kelincahan berasal dari kata lincah yang berarti gesit atau 
cekatan. Di dalam gerak yang gesit atau cekatan akan menyangkut 
koordinasi merangkaikan beberapa gerakan. Kelincahan merupakan salah 
satu kemampuan kondisi fisik yang sangat penting dalam kehidupan 
seharihari maupun dalam kegiatan olahraga (Zulman, 2018:79). 
Kelincahan secara umum (General Agility). Baik tidaknya suatu 
kelincahan tergantung dari kekuatan kelompok otot di daerah tungkai dan 
kaki, kelentukan sendi di daerah anggota bawah, dan kemampuan 
merangkaikan beberapa gerkan menjadi satu gerakan yang 
berkesinambungan. 

Secara teoritis kelincahan membedakan berbagai jenis atau tipe 
kelincahan sebagai berikut: (1) Kemampuan reaksi (reaction ability) (2) 



122      OLAHRAGA SEPAK TAKRAW     
   Pembelajaran Berbasis Blended Learning  

Kemampuan adaptasi (adaptation ability) kelincahan adalah kemampuan 
seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu 
bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, kelincahan atlet dalam kinerja 
smash kedeng pun tentu dibutuhkan kelincahan agar perubahan posisi 
tubuh secara cepat dan tepat sesuai posisi yang dikehendaki saat 

pengambilan bola (siswanto, 2017:90).  
 

7. Kelentukan 
Kelentukan merupakan salah satu komponen motorik yang sangat 

penting dalam penampilan gerak, terutama sekali menyangkut kapasitas 
fungsional suatu persendian, kelentukan dapat dijangkauan dalam area 
gerak sendi-sendi tubuh. Sepaksila sangat berhubungan dengan 
kelentukan. Seperti yang dikemukakan oleh Darwis (1992:17) bahwa 
untuk melakukan teknik sepaksila harus memperhatikan hal sebagai 
berikut yaitu kaki sepak dilipat setinggi lutut kaki tumpu, kaki tumpu 
ditekuk sedikit, badan sedikit dibungkukkan, mata melihat ke bola dan 
kedua tangan dibuka dan dibengkokkan pada siku sebagai penjaga 
keseimbangan. Pada saat badan dibungkukkan dibutuhkan kelentukan 
togok ke depan yang melibatkan susunan tulang belakang.  

Kelentukan tubuh memiliki hubungan dengan keterampilan 
smash sepak takraw. Semakin baik kelentuan tubuh seseorang atlet 
semakin baik pula keterampilan smash sepak takraw. Sebaliknya 
seseorang atlet dengan kelentukan tubuh kurang baik, maka keterampilan 
smash sepak takraw juga akan cenderung kurang baik. Sehingga dapat 
hubungan yang searah kelentukan tubuh dengan keterampilan smash 
sepak takraw (Ikhwani, 2015:226). Kelentukan yang dimiliki seseorang 
atlet dalam olahraga sepak takraw bermanfaat (a) Mengurangi 
kemungkinan terjadinya cedera-cedera pada otot dan sendi, (c) 
Membantu dalam mengembangkan kecepatan, koordinasi, dan kelicahan 
(agility), (c) Membantu memperkembangkan prestasi, (d) Menghemat 
pengeluaran tenaga (efisien) pada waktu melakukan gerakan-gerakan dan 
(e) Membantu memperbaiki sikap tubuh. 
 

B. Latihan Fisik Umum 
Menurut (Sukadiyanto dalam Alfiandi, 2018:115) susunan materi 

latihan dalam satu kali tatap muka pada umumnya berisikan materi, 
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antara lain: 1) Pembukaan atau pengantar latihan. 2) Pemanasan 
(warming-up). 3) Latihan inti. 4) Latihan tambahan (suplemen). 5) 
Cooling down atau penutup.  

Pembukaan atau pengantar latihan adalah awal dari proses 
sebuah latihan, bagaimana latihan tersebut dibuka. Pembukaan atau 
pengantar latihan adalah awalan untuk menentukan agar latihan berjalan 
dari awal sampai dengan akhir. Pembukaan atau pengantar latihan terdiiri 
dari latihan dibuka dengan doa dan setelah itu pelatih memberikan arahan 
dan menjelaskan program latihan, maksud dari latihan dan tujuan dari 
latihan yang harus dicapai oleh atlet.  

Pemanasan (warming up) adalah proses dimana persiapan otot 
atau peregangan otot pada atlet agar siap digunakan untuk materi inti 
nanti, Pemanasan yang dilakukan harusnya maksimal agar tidak terjadi 
cedera pada atlet. Hal yang tidak kalah penting dari pemanasan adalah 
harus memperhatikan suhu tubuh dan denyut nadi dari atlet. Pemanasan 
yang baik akan member dampak dalam proses latihan berjalan lebih aman 
dan terhindar dari cedera. Latihan inti adalah bagian terpenting atau 
bagian yang ingin dicapai dalam proses latihan.  

Latihan inti yang dibuat sangat penting artinya karena bagaimana 
seorang pelatih membuat program agar tujuan dari proses latihan saat itu 
dapat dicapai oleh sang atlet. Pelatih harus mengenal dengan jelas 
bagaimana karakterisktik dari atletnya sehingga latihan inti dari proses 
latihan berjalan dengan lancar.  

Colling down atau penutup juga materi yang wajib dilakukan 
oleh seorang atlet dalam proses akhir dari sebuah latihan. Colling down 
bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh atlet, bisa juga secara bersamaan. 
Maksud dari colling down agar atlet tidak merasa lelah atau cedera. Dan 
tidak lupa juga penutupdari latihan harus diakhiri dari evaluasi dari 
latihan yang baru saja dijalankan dan ditutup dengan doa.  

Latihan yang berasal dari kata training adalah penerapan dari 
suatu perencanaan untuk meningkatkan kemampuan berolahraga yang 
berisikan materi teori dan praktek, metode, dan aturan pelaksanaan sesuai 
dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dan latihan yang berasal 
dari kata training adalah suatu proses penyempurnaan kemampuan 
berolahraga dengan pendekatan ilmiah, memakai prinsip pendidikan yang 
terencana dan teratur, sehingga tujuan latihan dapat tercapai tepat pada 
waktunya.  
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Dapat disimpulkan bahwa setiap atlet harus meningkatkan 
kualitas dirinya baik secara fisiologi ataupun psikologi, fisologis yang 
dimaksud adalah fisik dan teknik. Kualitas fisik dan teknik seseorang 
dapat berkembang jika diiringi aktivitas. Aktivitas yang dimaksud adalah 
aktivitas yang menunjang terhadap perkembangan fisik dan teknik 
seseorang itu sendiri (Alfiandi, 2018:115). Latihan juga didefinisikan 
suatu proses yang berulang dan meningkatkan potensi dalam rangka 
mencapai prestasi yang maksimal dan mempunyai tujuan untuk 
meningkatkan penampilan atlet. Latihan akan berjalan dengan sesuai 
dengan tujuan apabila diprogram sesuai dengan kaidah-kaidah latihan 
yang benar. Latihan juga merupakan proses yang sistematis dan berlatih 
yang dilakukan secara berulangulang dengan kian hari kian menambah 
jumlah beban latihan serta intensitas latihannya.  

Program latihan ini disusun secara sistematis, terukur, dan 
disesuaikan dengan tujuan latihan yang dibutuhkan, latihan juga 
membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mendapatkan hasil yang 
optimal. Hasil latihan fisik dan teknik bukanlah sesuatu yang dapat 
diperoleh dalam waktu yang singkat. Hasil latihan meningkat secara 
progresif bila semua tahapan latihan dilewati dengan benar, latihan juga 
merupakan suatu proses yang dilewati seseorang untuk mencapai prestasi, 
prestasi tinggi sesorang tidak akan tercapai bila tidak melalui proses 
latihan yang tinggi, serius, dan keja keras.  

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 
setiap atlet harus meningkatkan kualitas dirinya baik secara fisiologi 
ataupun psikologi, fisologis yang dimaksud adalah fisik dan teknik. 
Kualitas fisik dan teknik seseorang dapat berkembang jika diiringi 
aktivitas. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang menunjang 
terhadap perkembangan fisik dan teknik seseorang itu sendiri.  

Tujuan akhir latihan dalam bidang olahraga adalah untuk 
meningkatkan penampilan olahraga dalam melakuan aktivitas harus 
disesuaikan dengan kemampuan seseorang dari yang mudah ke yang 
sukar, dari yang sederhana ke yang rumit. Selain itu, harus tetap diingat 
bahwa ketika melaksanakan latihan, seseorang harus memperhatikan 
pengulangan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan 
untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti cedera otot dan 
sebagainya. Jadi latihan merupakan komponen penting untuk dipelajari 
terutama bagi para pelatih. teori sangat lah penting untuk dipelajari dan 



  
OLAHRAGA SEPAK TAKRAW        125 

Pembelajaran Berbasis Blended Learning   

dipahami dan pada setiap atlet harus meningkatkan kualitas dirinya 
masing-masing dalam hal fisik maupun teknik (Alfiandi, 2018:115). 
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RANGKUMAN 
Latihan Fisik Khusus Sepak Takraw 

Peranan kemampuan fisik dalam penunjang pestasi atlet 
merupakan syarat utama, atlet yang mempunyai kemampuan fisik yang 
baik tentu akan lebih berpeluang untuk berprestasi, oleh karena itu 
kemampuan fisik yang baik mutlak harus dimiliki oleh setiap atlet agar 
dapat berprestasi, latihan kondisi fisik penting dilakukan untuk 
meningkatkan kondisi fisik atlet sepak takraw. Tujuan dari latihan fisik 
dalam sepak takraw adalah memungkinkan pemain untuk menghadapi 
tuntutan fisik permainan serta memungkinkan efisiensi penggunaan 
berbagai kompetensi teknis dan taktis sepanjang pertandingan (Putranto, 
2015).  

Dalam sepak takraw ada latihan fisik khusus yang para atlet 
prasepak takraw, juga perlu untuk lakukan dan bentuk-bentuk  latihannya 
antara lain:  kekuatan, daya tahan, kecepatan reaksi, koordinasi, 
keseimbangan, kelincahan dan kelentukan. 
 

Latihan Fisik Umum 
Menurut (Sukadiyanto dalam Alfiandi, 2018:115) susunan materi 

latihan dalam satu kali tatap muka pada umumnya berisikan materi, 
antara lain: 1) Pembukaan atau pengantar latihan. 2) Pemanasan 
(warming-up). 3) Latihan inti. 4) Latihan tambahan (suplemen). 5) 
Cooling down atau penutup.  
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Isilah Jawaban di bawah ini dengan benar! 
1. Jelaskan latihan fisik umum sepak takraw 
2. Jelaskan latihan fisik khusus sepak takraw 
3. Jelaskan Perbedaan latihan fisik umum dan khusus sepak takraw 
4. Apakah ada persamaan latihan fisik umum dan khusus sepak takraw 
5. Bagaimana pendapat anda terkait latihan fisik umum dan khusus 

sepak takraw 
  



128      OLAHRAGA SEPAK TAKRAW     
   Pembelajaran Berbasis Blended Learning  
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Latihan Mental 
Sepak Takraw 
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Tujuan 
 
 

 
 

Latihan mental adalah strategi dan metode sistematis yang 
sengaja didesain atau dirancang untuk meningkatkan performa atlet sepak 
takraw dengan cara meningkatkan keterampilan mental atau 
psikologisnya, dan latihan mental sendiri dapat mendeskripsikan teknik 
dan strategi yang didesain, untuk mengajarkan atau meningkatkan 
keterampilan mental yang memfasilitasi performa dan pendekatan positif 
untuk kompetisi sepak takraw. Pencapaian prestasi dipengaruhi oleh dua 
faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri 
dari sarana prasarana dan peralatan olahraga dan sistem kompetisi. Faktor 
internal terdiri dari keadaan psikologis atlet, pemahaman taktik atau 
strategi, keterampilan teknik, kemampuan fisik dan keadaan konstitusi 
tubuh. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap prestasi 
seorang pemain sepak takraw, karena pada dasarnya seorang pemain 
sepak takraw yang akan bertanding mempunyai persiapan dengan sebaik-
baiknya dari segi fisik maupun segi mental.  

Pemain Sepak takraw yang mempunyai kemampuan yang baik 
dalam penguasaan teknik dasar dan khusus merupakan alat dasar yang 
kemudian dapat disatukan dan dikembangkan dengan kemampuan teknik 
khusus yang dipunyai atlet, sehingga mereka dengan mudah dapat 
mengembangkan pola-pola penyerangan dan pola pertahanan dalam 
pertandingan (Padli, 2019:33). Performa seorang pemain sepak takraw 
harus mempunyai kondisi jasmani, psikologi dan inteligensi yang baik 
sehingga ya dapat berlatih dan bertanding dengan optimal, dapat 
mengikuti apa yang diberikan oleh pelatihnya. 
 

BAB 7 
LATIHAN MENTAL SEPAK TAKRAW 

 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latihan bentuk-bentuk latihan mental, 
faktor-faktor yang mempengaruhi latihan mental, peranan latihan mental, 
program latihan  
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A.  Bentuk–bentuk latihan Mental Sepak Takraw 
 
1. Kecemasan 

Secara umum kecemasan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu 
state anxiety dan trait anxiety. Ketakutan yang tidak proporsional 
terhadap satu situasi tertentu disebut dengan state anxiety. Jenis 
kecemasan ini merupakan kondisi emosi yang bersifat sementara dan 
berlangsung untuk suatu situasi tertentu saja. Jenis kecemasan adalah 
trait anxiety jenis kecemasan yang lebih menetap dan menyebar ke 
berbagai aspek kehidupan individu. Individu merasa cemas, kapan dan 
sehingga timbul rasa khawatir dan tegang (Setiawan, 2018:4). Kecemasan 
adalah keadaan suasana hati yang ditandai oleh efek negatif dan gejala-
gejala ketegangan jasmaniah dimana seseorang mengantisipasi 
kemungkinan datangnya bahaya atau kemalangan di masa yang akan 
datang dengan perasaan khawatir. Kecemasan melibatkan perasaan, 
perilaku dan respon-respon fisiologis.  

Berdasarkan pendapat di atas kecemasan adalah kondisi emosi 
negatif dan gejala ketegangan jasmaniah yang mengantisipasi 
kemungkinan yang akan datang dengan perasaan khawatir. Bahwa gejala-
gejala kecemasan menunjukkan gejala somatik yang sangat bervariasi 
pada masing-masing individu yaitu :  
1. Pada sistem urogenital: sering kencing atau sulit kencing.  
2. Pada sistem kardiovasculer: tekanan darah tinggi, keringat dingin, 

sakit kepala, kaki tangan dingin  
3. Pada sistem gastrointestinal: diare, kembung, iritasi lambung  
4. Pada sistem respiratorik: kejang, nyeri, hiperventilasi, hidung 

tersumbat  
5. Pada sistem musculoskeletal: kejang, nyeri otot, keluhan mirip 

rematik, nyeri kepala 
Respon perilaku, kognitif, dan afektif terhadap kecemasan. 

Sistem kognitif: perhatian terganggu, konsentrasi buruk, pelupa, salah 
dalam memberikan penilaiaan, hambatan berpikir, lapang persepsi 
menurun, kreativitas menurun, produktifitas menurun, binggung, sangat 
waspada, kesadaran diri, kehilangan objektivitas, takut kehilangan 
kendali, takut cidera, kilas balik, mimpi buruk. Sistem afektif: mudah 
terganggu, tidak sabar, gelisah, tegang, gugup, ketakutan, kekhawatiran, 
kecemasan, mati rasa, rasa bersalah, malu. Berdasarkan pendapat diatas, 
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dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dan gejala-gejala kecemasan yang 
dialami para subjek menghadapi pertandingan turnamen memperlihatkan 
terdiri dari respon, perilaku kognitif, afektif, somatik, fisik dan psikis 
(Setiawan, 2018:5). Berdasarkan konsep skala kecemasan olahraga Sport 
Anxiety Scale, (SAS). Pengukuran kecemasan dapat diperoleh melalui 
untuk mengukur kecemasan seseorang di antaranya adalah mengingat 
kebutuhan yang jelas bagi suatu ukuran multidimensi dari kecemasan 
kompetisi olahraga yang membedakan aspek meliputi empat aspek 
kecemasan olahraga yaitu motorik, afektif, somatik, dan kognitif. 
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Kecemasan  

Menurut Dwi (2013:5) dalam Setiawan, 2018:5 menjelaskan 
bahwa tujuan dari teknik ini adalah: 
a) Menurunkan ketegangan otot, kecemasan, nyeri leher dan punggung, 

tekanan darah tinggi, frekuensi jantung, laju metabolic, mengurangi 
distritmia jantung, kebutuhan oksigen  

b) Meningkatkan gelombang alfa otak yang terjadi ketika klien sadar 
dan tidak memfokus perhatian seperti relaks, meningkatkan rasa 
kebugaran, konsentrasi, memperbaiki kemampuan untuk mengatasi 
stress, mengatasi insomnia, depresi, kelelahan, iritabilitas, spasme 
otot, fobia ringan, gagap ringan, dan membangun emosi positif dari 
emosi negatif. 

Dengan mengetahui lokasi dan merasakan otot yang tegang, 
maka kita dapat merasakan hilangnya ketegangan sebagai salah satu 
respon kecemasan dengan lebih jelas. Teknik progressive muscle 
relaxation, yaitu asumsi yang mendasarinya adalah ada hubungan 
layangan antara sistem otot dengan emosi, apabila seseorang mengontol 
sistem otot-ototnya dan ketegangannya berkurang, maka dapat 
mengontrol emosinya. Secara fisiologis ketika otot berkontraksi berarti 
otot memendek, sedangkan dalam keadaan relaks berarti otot memanjang, 
otot setelah kontraksi kemudian relaksasi akan kembali memanjang dan 
lebih relaks dibandingkan sebelum kontraksi.  

Dari beberapa faktor tersebut faktor psikologi dapat berpengaruh 
langsung terhadap pemain sepak takraw, namun pemain sendiri juga 
dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar dirinya yang kemudian 
mempengaruhi kondisi psikologisnya. Diantara faktor psikologi yang 
mempengaruhi prestasi adalah tingkat inteligensi. 
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2. Inteligensi 

Inteligensi merupakan faktor penting yang sering menentukan 
kemenangan dalam pertandingan olahraga, khususnya dalam cabang-
cabang tertentu seperti sepak takraw, bulu tangkis ataupun cabang 
beladiri. Artinya dalam cabang-cabang tersebut memerlukan kemampuan 
untuk berpikir secara cepat dan tepat, kemudian bertindak secara cepat 
untuk mengantisipasi lawannya (Syam, 2019:80). Oleh karena itu kondisi 
inteligensi atau kecerdasan ini dalam kaitannya dengan olahraga agar 
tetap bertambah dengan baik harus tetap memperoleh stimulus atau 
rangsangan untuk berfungsi, dengan cara atlet tersebut harus dibiasakan 
untuk menggunakan kemampuan inteleknya, seorang pemain yang terus 
menerus berlatih baik secara fisik maupun teknik, tetapi tidak 
memberikan kesempatan melatih proses berpikir akan berakibat kegiatan 
yang bersifat intelektual menjadi tidak berkembang. 
 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inteligensi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi seseorang yaitu: 
a) Pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri yang 

dibawah sejak lahir. Batas kesanggupan kita yakni dapat tidaknya 
memecahkan suatu soal, yang pada awalnnya ditentukan oleh 
pembawaan kita. Orang itu ada yang pintar dan ada pula yang bodoh. 
Sekalipun menerima latihan dan pelajaran yang sama, perbedaan-
perbedaan itu masih tetap ada. 

b) Kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami 
pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ (fisik maupun nonfisik) 
dapat dikatakan telah matang jika telah mencapai kesanggupan 
menjalankan fungsinya masing-masing. Anak tidak dapat 
memecahkan soal-soal tertentu karena soal-soal itu masih terlampau 
sukar baginya. Organ-organ tubuhnya dan fungsi-fungsi jiwanya 
masih belum matang untuk mempertimbangkan soal itu dan 
kematangan erat hubungannya dengan umur. 

c) Pembetukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri 
seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Kita dapat 
membedakan pembentukan sebagai yang disengaja seperti yang 
dilakukan di sekolah-sekolah dan pembentukan tidak sengaja 
(pengaruh alam sekitar). Minat dan pembawaan yang khas. Minat 
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mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorong 
bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia, terdapat dorongan-dorongan 
(motif-motif) yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan 
dunia luar. Motif menggunakan dan menyelidiki dunia luar 
(manipulate and exploring motivasi) dari manipulasi dan eksplorasi 
yang dilakukan terhadap dunia luar itu, lama kelamaan timbul lah 
minat terhadap sesuatu, apa minat seseorang yang mendorongnya 
untuk berbuat lebih giat dan lebih baik.  

d) Kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih 
metode-metode yang tertentu dalam memecahkan beberapa masalah. 
Manusia mempunyai kebebasan memilih metode juga bebas dalam 
memilih masalah sesuatu dengan kebutuhnnya. Dengan adanya 
kebebasan ini, berarti bahwa minat itu tidak selamanya menjadi 
syarat dalam pembentukan inteligensi. 

 
3. Relaksasi 

Latihan relaksasi harus dipelajari dan dilatihkan oleh pelatih 
kepada pemain pembinaan prestasi sepak takraw agar terbiasa dan 
mampu membedakan antara otot yang berada dalam keadaan tegang, 
dengan otot yang berada dalam keadaan relaks, sebelum atlet tersebut 
mengahadapi situasi yang penuh ketegangan, bahwa relaksasi harus 
dipelajari dalam suasana yang tenang dan secara rutin dilatih sebelum 
atlet mampu mengaplikasikannya dalam suasana tertekan. Latihan 
relaksasi harus dipelajari oleh pemain pembinaan prestasi, jangan sampai 
pelatih menyuruh relaks dalam keadaan tegang, tetapi dalam proses 
latihan pelatih tidak pernah memberikan latihan relaksasi. Keadaan 
seperti itulah yang terjadi selama ini dalam proses latihan cabang 
olahraga (Setiawan, 2018:6). Latihan mental harus diberikan dengan jelas 
sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan bagaimana praktiknya 
dilapangan. Latihan relaksasi harus diberikan secara teratur dalam proses 
latihan, sebelum pemain tersebut berada dalam situasi stress atau penuh 
ketegangan saat bertanding supaya pemain dapat lenih relaks dalam 
waktu yang lebih singkat. Latihan rileksasi secara progresif merupakan 
metode latihan yang dilakukan dengan cara menegangkan otot-otot pada 
seluruh tubuh sebelum membuat otot-otot tersebut relaks, agar terbiasa 
dan mampu membedakan antara otot yang berada dalam keadaan tegang, 
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dengan otot yang berada dalam keadaan rileks, sebelum menghadapi 
situasi yang penuh ketegangan.  

Bahwa metode latihan relaksasi khususnya relaksasi dapat 
mengurangi berbagai ketegangan yang dirasakan mahasisiwa tersebut. 
Semakin pemain tersebut sering melakukan latihan relaksasi secara 
progresif secara sistematis dan membuat ototnya kontaraksi secara 
sistematis sehingga dapat mengurangi kecemasan dalam situasi selama 
pertandingan berlangsung. Secara fisiologis ketika otot berkontraksi 
berarti otot memendek, sedangkan dalam keadaan relaks berarti otot 
memanjang, bahkan otot setelah kontraksi kemudian relaksasi akan 
kembali memanjang dan lebih relaks dibandingkan sebelum kontraksi. 
Latihan keterampilan mental olahraga harus dipelajari dan diberikan 
secara teratur dalam proses latihan dapat meningkatkan performa 
mahasiswa keterampilan mental atau psikologisnya. Latihan relaksasi 
secara progresif penting untuk diterapkan, karena dapat mengurangi 
kecemasan olahraga yang nampak pada mahasiswa, baik gejala-gejala 
fisiologis maupun psikologis. Sehingga akan memiliki kemampuan untuk 
membedakan otot dalam keadaan tegang dan relaks, memiliki 
kemampuan untuk membuat ototnya relaks tatkala keadaan tegang dalam 
situasi pertandingan. 
 
4. Imagery 

Latihan imagery merupakan salah satu cara untuk membantu 
seorang pemain pemula untuk dapat menguasai suatu teknik dengan lebih 
mudah yaitu dengan cara membayangkan gerakan-gerakan yang ada pada 
teknik tersebut, latihan imagery telah terbukti bermanfaat dalam 
meningkatkan keterampilan penguasaan teknik maupun taktik seorang 
atlet. Metode latihan imagery merupakan salah satu metode latihan yang 
efektif untuk diberikan bagi seorang pemain, tidak terkecuali seorang 
pemain sepak takraw pemula yang ingin menguasai suatu keterampilan 
yang kompleks (sulit) dalam cabang olahraga yang ditekuni. Karena 
dengan metode latihan imagery seorang pemain akan berlatih bagaimana 
cara melakukan teknik tersebut di dalam pikiran. Dalam proses latihan 
imagery seorang pemain akan meletakkan setiap gerakan sesuai dengan 
anggota tubuh yang bekerja, sehingga saraf yang menggerakan anggota 
tubuh akan terbiasa pada suatu teknik yang sedang dipelajari dalam 
pikirannya. Pada akhirnya gerakan-gerakan yang telah tersimpan dalam 
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pikiran pemain dapat menjadi lebih mudah dilakukan saat berlatih teknik 
sesungguhnya di lapangan (Abdilah, 2019:2).  

Imagery adalah suatu pengalaman yang serupa dengan 
pengalaman sensoris, namun tanpa adanya rangsang eksternal yang biasa, 
bahwa imagery merupakan suatu proses didalam pikiran, akal, ingatan, 
dimana pengalaman sensori disimpan di dalam memori dan secara 
internal diulang dan dialami lagi di dalam pikiran, tanpa perlu 
menghadirkan stimulus eksternalnya. artinya, imagery merupakan suatu 
pengulangan gerakan, kejadian, situasi atau pengalaman di dalam pikiran, 
yang dilakukan secara sengaja namun tidak memerlukan adanya suasana, 
kondisi, peralatan ataupun orang-orang yang sebenarnya ada di dalam 
pengalaman atau kejadian yang sesungguhnya. Pada olahragawan bukan 
hanya ‘melihat’ gerakan dirinya namun juga memfungsikan indera 
pendengaran, perabaan, penciuman bahkan pengecapan, untuk 
mengulang atau menciptakan pengalaman di dalam pikirannya (Abdilah, 
2019:4). 

Jadi, dapat disimpulkan diatas bahwa latihan imagery memiliki 
peran penting dalam dunia olahraga, serta dengan menggunakan metode 
latihan imagery dapat membantu atlet dalam memperbaiki rasa percaya 
diri dan memperbaiki penampilan seorang atlet dalam lapangan ketika 
pertandingan sedang berlangsung, sebagian besar praktisi olahraga telah 
menggunakan latihan mental imagery yang menggambarkan teknik 
latihan mental terstruktur untuk menciptakan suatu kinerja olahraga yang 
optimal.  
 
5. Fokus (konsentrasi)  

Konsentrasi merupakan suatu keadaan di mana kesadaran 
seseorang tertuju kepada suatu obyek tententu dalam waktu tertentu, 
makin baik konsentrasi seseorang, maka makin lama ia dapat melakukan 
konsentrasi dalam olahraga, konsentrasi sangat penting peranannya 
dengan berkurangnya atau terganggunya konsentrasi atlet pada saat 
latihan, apalagi pertandingan, maka akan timbul berbagai masalah, dalam 
olahraga sepak takraw masalah yang paling sering timbul akibat 
terganggunya konsentrasi adalah berkurangnya akurasi lemparan, 
tendangan dan tembakan sehingga tidak mengenai sasaran. Akibat lebih 
lanjut jika akurasi berkurang adalah strategi yang sudah dipersiapkan 
menjadi tidak jalan, sehingga atlet akhimya kebingungan, tidak tahu 
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harus bermain bagaimana dan pasti kepercayan dirinya pun akan 
berkurang. Untuk menghindari keadaan tersebut, perlu dilakukan latihan 
berkonsentrasi. Untuk berhasil dalam olahraga, olahragawan harus 
memiliki kemampuan konsentrasi yang terkembang dengan baik, tak ada 
keterampilan lain yang lebih penting, sudah merupakan sifat alamiah 
bahwa kegelisahan akan berlawanan dengan konsentrasi selama 
pertandingan (Fadli, 2019,33). Namun, kegelisahan sebelum 
pertandingan lebih dapat membantu konsentrasi dari pada 
menghambanya. Jadi, kuncinya adalah membantu olahragawan agar 
menggunakan kegelisahan sebagai alat untuk mendukung konsentrasi, 
dalam olahraga Sepak Takraw, peranan konsentrasi sangat penting 
peranannya. Apalagi dalam pertandingan, maka dapat timbul berbagai 
masalah yang dapat merusak keseriusan persiapan atlet atau 
kontingennya dalam berbagai event pertandingan, yang menandakan 
bahwa seorang atlet Sepak Takraw kurang dapa berkonsentrasi yaitu 
apabila atlet Sepak Takraw tersebut mengalami perhatian yang terpecah-
pecah. 
 
6. Percaya Diri Rasa  

Percaya diri adalah faktor yang terpenting dalam menentukan 
apakah rasa takut menyebabkan kegelisahan yang tidak terkontrol atau 
penampilan yang berani. Sudah barang tentu suatu penampilan tidak 
dapat dikatakan berani apabila rasa takut tidak ada pada mulanya. bahwa 
“rasa percaya diri adalah faktor yang menyebabkan olahragawan 
menyebut kebangkitan mereka sebagai kegembiraan atau ketakutan. 
Kebangkitan adalah sautu pengalaman emosional yang ditafsirkan secara 
kognitif. Olahragawan yang percaya diri mungkin menafsirkan kesulitan, 
kesembronoan dan perasaan sedih sesaat menjelang suatu pertandingan 
sebagai suatu kegembiraan yang berarti bahwa mereka menafsirkan 
emosinya dengan cara yang positif dan meningkatkan diri (Fadli, 
2019,34). Namun, apabila rasa percaya diri kurang, tingkat kebangkitan 
yang sama ditafsirkan sebagai kengerian dan ketakutan. Kebangkitan 
membawa kepada pikiran yang cemas, yang kemudian dapat menambah 
kebangkitan dan pada beberapa titik, kepada olahragawan yang terlalu 
bersemangat dan kehilangan kontrol. Kepercayaan diri ini sering disebut 
sebagai modal yang cukup penting bagi seorang atlet Sepak Takraw, 
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sebab tanpa memiliki rasa percaya diri atlet Sepak Takraw akan dapat 
mencapai prestasi yang tinggi. 
 
7. Pengendalian (Emosi) 

Emosi adalah perasaan yang muncul dalam menaggapi dunia 
sekitarnya. Emosi memainkan peran penting dalam penampilan olahraga. 
Pada intinya, emosi merupakan reaksi terhadap pengalaman, bahwa 
“emosi adalah keadaan mental yang ditandai oleh perasaan yang kuat dan 
diikuti oleh ekspresi motorik yang berhubungan dengan suatu obyek atau 
situasi eksternal”. Emosi seseorang dapat berubah dari saat ke saat. Ada 
orang yang emosinya cukup stabil, sebaliknya ada yang emosinya labil, 
emosi dapat berupa takut, marah, gembira, muak, kecewa, tegang dan 
rasa cemas.  

Dalam olahraga rasa cemas merupakan emosi yang besar 
pengaruhnya pada penampilan serta prestasi. Pengendalian emosi ketika 
bermain atau bertanding menjadi faktor penentu dalam mencapai 
kemenangan, sehingga para pembina perlu mencari cara-cara yang sesuai 
dan berbeda antara seorang atlet dengan atlet yang lainnya dalam 
menguasai gejolak emosinya. Gejolak emosi yang ditandai oleh 
ketegangan (stress) adalah momok bagi atlet, karena dapat mengganggu 
keseimbangan psikofisiologik (misalnya gemetar, lemas atau kejang otot) 
dan membuyarkan konsentrasi (Fadli, 2019,34). Suasana emosi ketika 
bertanding sering menjadi faktor penentu dalam mencapai kemenangan 
dan sering menjadi masalah pula bagi para pembina/pelatih untuk 
menguasai gejola emosi atletnya. Didalam kegiatan-kegiatan olahraga, 
pengalaman bertanding sangat menentukan bagi perkembangan emosi, 
kepekaaan emosi yang berbeda-beda tergantung pada kekayaan akan 
pengalaman, pengertian, pengetahuan terhadap sitsuasi. 
 
8. Visualisasi (mental)  

Kesehatan mental dalam olahraga penting dalam membantu 
tokoh-tokoh olahraga dan para olahragawan sendiri dalam menjaga dan 
melindingi diri dari pengaruh-pengaruh buruk dengan cara-cara inteligen, 
cerdik, berakal. Kesusahan, kecemasan, kekhawatiran, dan kebingungan 
yang yang dialami seorang atlet tidaklah selalu merupakan hal yang 
dikhayalkan saja atau tanpa dasar alasan-alasan tertentu, akan tetapi 
adalah keadaan yang menyangkut jiwa atlet (Fadli, 2019,34). Oleh karena 
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itu keadaan seorang atlet yang “sakit” atau yang “takut sakit” merupakan 
bagian yang penting dalam tanggungjawab seorang pelatih, dan untuk 
pendidikan jasmani olahraga merupakan salah satu tujuan dan pendidikan 
umum yang mengajarkan penggunaan keterampilan neuromuscular 
dibawah stress, maka kesehatan mental dan hal-hal yang berhubungan 
dengan kesehatan mental haruslah diketahui oleh seoran guru atau 
pelatih. Banyak bidang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 
program kesehatan mental. Bidang-bidang itu merupakan ilmu yang 
sangat penting oleh seorang guru olahaga yang berhasrat untk menjadi 
pelatih olahaga yang baik. Psikologi, sosiologi, antropologi, anatomi, 
fisiologi, genetika, etika, semuanya memberikan sumbangan yang 
berguna bagi latar belakang seorang pelatih. 
 

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mental 
Sepak Takraw 

 
Dalam Sepak Takraw faktor-faktor yang mempengaruhi mental 

tidak selalu karena unsur kejiwaan saja, tetapi dapat pula dipengaruhi 
unsur jasmani (fisik/somatic), unsur psikis, maupun unsur lingkungan 
(sosial) penyebab gangguan mental sering kali tidak disebabkan oleh 
ketiga faktor tersebut di atas, unsur yang satu dengan unsur yang lain 
saling mempengaruhi. Misalnya terlalu bersemangat dan berkeinginan 
keras untuk meraih juara, maka atlet akan melakukan terlalu banyak 
latihan yang melewati kemampuannya, akhirnya jatuh sakit. Akibat jatuh 
sakit, atlet menjadi putus asa dan tidak bersemangat lagi karena 
harapannya tidak tercapai. 

 
Faktor-faktor penyebab yang dapat memengaruhi kondisi mental 

atlet, dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu: faktor-faktor yang 
berasal dari dalam diri atlet (faktor internal) dan faktor-faktor dari luar 
diri atlet (faktor eksternal).  

 
1. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri atlet.  

Faktor-faktor yang berasal dalam diri atlet atau faktor intern 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis.  
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a. Faktor fisiologis atlet  
Faktor fisiologis ini berkaitan erat dengan kondisi jasmani atlet 

itu sendiri. Tingkat kualitas kondisi jasmani (fisik) atlet sangatlah 
berpengaruh terhadap penampilan atlet, termasuk kondisi mental atlet. 
Perkembangan tubuh memiliki tahap-tahap atau urutan-urutan tertentu, 
suatu ketidaknormalan dalam proses ini dapat mengakibatkan gangguan 
perkembangannya. Perilaku manusia berdasarkan juga pada kualitas dan 
keutuhan fungsi-fungsi susunan saraf dan perlengkapan jasmaniah. Setiap 
faktor yang mengganggu perkembangan jasmani yang normal dapat 
dianggap suatu faktor yang dapat menjadi penyebab perilaku yang tidak 
normal. Faktor-faktor ini mungkin karena keturunan atau dari 
lingkungan. Termasuk karena unsur keturunan maupun dibentuk sesudah 
lahir, misalnya: bentuk badan (perawatan), seks, temperamen, fungsi 
endokrin dan urat saraf serta jenis darah.  

Hal-hal ini jelas akan mempengaruhi tingkat kualitas penampilan 
atlet, misalnya bentuk tubuh yang atlet atau yang kurus, tinggi badan 
terlalu tinggi atau terlalu pendek, badan yang terlalu gemuk, fungsi 
hormonal yang seimbang atau berlebihan salah satu hormon, urat saraf 
yang cepat reaksinya atau yang sangat lambat dan sebagainya. Semua ini 
turut mempengaruhi kehidupan sesorang, seperti halnya temperamen 
atlet, biasanya diwarnai oleh watak keturunan orang tua dimana suka 
untuk dirubah dengan latihan atau kepelatihan lainnya. Temperamen atlet 
yang positif dan yang negatif untuk berfungsi sebagai pendorong dalam 
penampilan dan pencapaian prestasi maksimal atlet. Misalnya pemberani, 
periang, ketenangan merupakan unsur temperamen yang positif. 
Sedangkan, nervus, pemarah merupakan unsur temperamen yang negatif. 

 
b. Faktor Psikologis  

Secara mendasar tingkat kualitas seperti unsur-unsur bakat, 
minat, intelegensi, kepribadian dan sebagainya, berpengaruh pada proses 
latihan dan penampilan atlet. Adapun faktor-faktor psikologis yang dapat 
berpengaruh pada mental atlet, terutama pada saat bertanding antara lain:  
1. Kemampuan Adaptasi  

Tingkat kualitas adaptasi atau penyesuaian atlet terhadap 
lingkungan terutama kondisi lingkungan pertandingan sangat 
berpengaruh ada mental atlet. Kemampuan adapatasi atlet terutama 
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berkaitan dengan situasi-situasi atau kondisi-kondisi baru yang belum 
bisa dikenal atlet. Karena situasi dan kondisi yang baru itu dianggap 
adanya perbedaan atau perubahan dari yang biasanya. Perubahan dan 
perbedaan dapat berupa kondisi cuaca, iklim, daerah, tempat 
pertandingan, makanan/minuman, peralatan dan lain-lain. Bila atlet yang 
memiliki kemampuan adaptasi rendah akan kaku dan canggung bila 
menghadapi hal-hal yang baru itu, karena perasaan tidak mantap dalam 
bertindak, sehingga akan berpengaruh pada kondisi mental atlet. 
 
2. Kekurangsiapan atau ketidaksiapan bertanding  

Sebelum pertandingan berlangsung biasanya dilakukan 
persiapan-persiapan, terutama berupa latihan-latihan. Lama persiapan ini 
biasanya tergantung atau disesuaikan dengan tingkat pertandingan yang 
akan diikuti. Semakin matang atau mantap persiapan latihan yang 
dilakukan makan semakin siap pula dalam menghadapi pertandingan. 
Dalam menghadapi suatu pertandingan mental atlet harus disiapkan, 
sehingga seluruh kemampuan jiwanya baik akal, kemampuan, dan 
perasaan siap dalam menghadapi tugas-tugas dan siap menghadapi segala 
kemungkinanya. Ketidaksiapan fisik dan mental akan dapat menimbulkan 
perasaan seperti cemas, biasanya akan berpengaruh terhadap kemampuan 
berifikir dengan tenang, daya konsentrasi dan koordinasinya juga 
terganggu. Selain itu ketidaksiapan ini juga akan menimbulkan perasaan 
ketidakmampuan dalam menghadapi pertandingan atau timbul perasaan 
ragu-ragu dalam diri atlet. Sehingga atlet atau pelatih benar-benar 
memperhatikan kematangan kesiapan pada saat pertandingan yang akan 
diikuti. Karena kegagalan dalam suatu pertandingan sebagai akibat 
kurang kesiapan atlet dapat berakibat negatif terhadap mental, seperti 
terjadinya trauma mental. 
 
3. Truma Mental  

Trauma mental yang dimaksud adalah bagian-bagian atau tempat 
yang lemah, yang ditinggalkan oleh pengalaman traumatik sebagai 
kepekaan terhadap jenis stress tertentu. Pengalaman-pengalaman atlet 
selama bertanding biasanya membekas atau tertanam dalam diri atlet, 
baik pengalaman-pengalaman yang menyenangkan maupun 
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menyedihkan. Salah satu contoh ada seorang atlet bulutangkis bila 
bertemu dan bertanding dengan atlet X , langsung timbul keresahan atau 
cemas, karena teringat pengalaman sebelumnya bila bertanding dengan 
atlet X itu selalu kalah, sehingga bila bertanding dengan atlet X itu lagi 
sudah merasa kalah. 

 
2. Faktor-Faktor Yang Berasal Dari Luar Diri Atlet  

Faktor-faktor yang berasal dari luar diri atlet atau faktor ektern 
dapat mempengaruhi penampilan dan mental atlet. Faktor-faktor tersebut  
antara lain:  
a. Masa Penonton 

Pengaruh masa penonton yang tampak terhadap atlet pada 
umumnya berupa menurunya keadaan mental ke bawah normal. Pengaruh 
tersebut kadang-kadang demikian dominasinya, sehingga atlet seakan-
akan di bawah penguasa penonton, seakan dia tidak boleh mengenal 
dirinya sendiri atau memiliki dirinya sendiri. Penontonlah yang seakan-
akan menentukan apa yang harus dilakukan, bagaimana harus bermain, 
sehingga menurunkan keasliannya serta keberaniannya dan akhirnya 
terpaksa memanjakan diri sendiri dengan kebaikan-kebaikan yang palsu, 
yaitu mengabulkan permintaan-permintaan penonton, meskipun 
mengetahui tindakan itu salah. 

Salah satu ciri penonton adalah emosinya yang labil. Begitu 
mengalami kekecewaan, maka akan menunjukkan tindakan yang agresif, 
berupa cemoohan terhadap atlet. Disamping pengaruh yang merugikan, 
ada pula pengaruh masa penonton yang dapat membangkitkan semangat 
atau rasa percaya diri, sehingga dalam situasi yang kritis atlet merasa 
seakan-akan mendapat dukungan, yang sebenarnya, mampu menguasai 
keadaan dan menunjukkan penampilan yang lebih baik. 

 
b. Rangsangan yang membingungkan  

Bentuk informasi dan komunikasi yang kurang jelas dapat 
membingungkan atlet. Komentar para official yang merasa berkompeten, 
baik koreksi, taktik atau strategi yang harus dilakukan maupun petunjuk 
yang lain kepada atlet, terutama beberapa petunjuk atau perintah yang 
berbeda akan membingungkan atlet. 
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c. Lawan yang bukan tandingannya  

Setiap atlet yang akan bertanding, biasanya sudah 
memperkirakan kondisi kekuatan lawan. Dengan mengetahui gambaran 
kondisi lawan, atlet tersebut juga sudah mulai mengukur atau 
membandingkan dengan kemampuan dirinya. Atlet yang mengetahui 
bahwa lawan yang akan dihadapi adalah atlet peringkat di atasnya atau 
unggul dari pada dirinya, makan dalam hati kecil, atlet tersebut akan 
timbul pengakuan akan  ketidakmampuannya untuk menang. Situasi 
tersebut akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan pada diri sendiri. 
Setiap kali berbuat kesalahan, semakin menyelahkan diri sendiri. 

 
d. Kehadiran/ketidakhadiran pelatih  

Karakteristik mental atlet berbeda-beda. Bagi atlet yang memiliki 
hubungan personal dengan pelatih akan mengharap oleh atlet akan 
berpengaruh kurang menguntungkan bagi penampilan atlet tersebut. Hal 
ini disebabkan karena atlet merasa tidak ada orang yang memberi 
dukungan pada saat-saat yang diperlukan. Dengan dukungan tersebut 
atlet akan merasa mampu menghadapi dan mengatasi situasi-situasi yang 
penting. Sebaliknya, ada atlet yang tidak menghendaki atau tidak senang 
akan kehadiran pelatih pelatih sewaktu bertanding, karena merasa tidak 
tenang dan tidak leluasa serta merasa terganggu mentalnya sewaktu 
bertanding. Dalam hal ini pelatih harus menyadari dan memahaminya, 
agar tidak menimbulkan perasaan yang mengganggu pada diri atlet. 

 
e. Kehadiran/ketidakhadiran seseorang  

Kehadiran orangtua, keluarga, kekasih atau orang-orang tertentu 
sering kali dapat mengganggu dan mendukung mental atlet selama 
bertanding. Ada atlet-atlet tertentu jika ditunggui orang tua, atau kekasih 
misalnya akan merasa risih dan kaku dalam dirinya. Suasana seperti ini 
akan mengganggu konsentrasi dalam penampilan yang prima. Sebaliknya 
ada atlet-atlet tertentu jika ditemani orang-orang tertentu justru merasa 
mendapat dukungan sehingga membangkitkan semangat bertanding yang 
cukup optimal. Kondisi karakteristik atlet yang bervariasi ini harus 
dipahami dan dimengerti oleh pelatih, hal ini dalam mempersiapkan 
kondisi mental atlet dalam bertanding. 
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f. Beban tugas yang terlalu berat  
Sebelum bertanding sering kali atlet sudah ditargerkan harus 

menang, harus menjadi juara, atau harus mendapat rangking tertentu. 
Bagi atlet yang memiliki kemampuan yang memadai penerapan target 
tersebut justru menjadi tantangan dan dorongan yang besar agar dapat 
melampaui atau melewati. Sebaliknya bagi atlet yang merasa berat atau 
kurang mampu, akan menjadi beban tugas yang memberatkan diri atlet. 
Bahkan perasaan ini sudah mulai dirasakan beberapa hari sejak 
mengetahui penetapan target itu, apabila hasil pertandingan tersebut 
memiliki konsekuensi bagi atlet. Sehingga hal ini akan mempengaruhi 
kondisi mental atlet. Akhirnya justru pertandingan yang akan dihadapi 
dipandang sebagai pekerjaan yang menghantui atau memberatkan. 
 

C. Peranan Latihan Mental Dalam Sepak Takraw 
 

Di seluruh dunia dewasa ini para pelatih menyadari perlunya 
latihan mental kepada atletnya untuk meningkatkan prestasi. Pembinaan 
atlet yang harmonis antara fisik dan mental sangat perlu untuk mencapai 
prestasi maksimal dalam sepak takraw. peningkatan kemampuan fisik, 
teknik dan taktik tanpa diberikan latihan mental yang baik akan 
mengakibatkan hasil negatif. Mental merupakan daya penggerak dan 
mendorong untuk menyempurnakan kemampuan fisik, teknik dan atlet 
dalam penampilan olahraga.  

Peranan latihan mental tersebut untuk menyiapkan mental atlet 
dalam menjelang pertandingan, juga ditujukan untuk membina daya tahan 
atlet. Daya tahan mental merupakan kondisi kejiwaan yang mengandung 
kesanggupan untuk mengembangkan kemampuan menghadapi gangguan, 
ancaman dalam keadaan bagaimanapun juga, baik yang datang dari 
dalam dirinya maupun dari luar diri atlet. Daya tahan mental perlu 
dimiliki atlet, agar atlet dapat menghadapi situasi-situasi kritis dalam 
pertandingan dengan penuh kepercayaan pada diri sendiri, dapat 
menguasai, dapat mengontrol permainannya, tetap tenang khususnya saat 
menghadapi kemungkinan kekalahan, agar dapat bangkit untuk 
berpenampilan baik. 

Program latihan mental adalah gambaran dalam pikiran seorang 
memiliki hal yang nyata dan mampu menciptakan kenyataan (realitas) 
sendiri dengan gambaran atau bayangan mental (mental image). Dalam 
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hal ini bagaimana melihat dirinya dan kemampuannya, apakah secara 
positif dan negatif. Latihan mental harus dilakukan dengan dedikasi atau 
disiplin yang tinggi. Secara umum persiapan mental yang dilakukan, 
berpedoman pada: kepercayaan penuh dalam dirinya dan kemampuan 
fisiknya: konsentrasi penuh dan memusatkan selama kompetisi; 
visualisasi penampilannya selama berharihari atau beberapa minggu 
sebelum pelaksanaan pertandingan (kompetisi): menganalisis berbagai 
kekurangan dan berusaha untuk memperbaiki penampilan dan teknik dan 
strategi: kemampuan untuk mengalahkan dengan mudah dan melihat ke 
depan pada tantangan-tantangan baru pada pertandingan berikutnya: tidak 
pernah melihat diri sendiri sebagai atlet yang kalah sekali atau dua kali 
dalam pertandingan, dan memberikan gambaran tentang program latihan 
mental yang menyebutkan adanya tujuh sasaran program yaitu: 
1. Mengontrol perhatian, hal ini perlu dapat mengkonsentrasikan 

kemampuan dan perhatian pada titik tertentu sesuatu yang harus 
dikerjakan.  

2. Mengontrol emosi, menguasai perasaan marah, benci, gembira, 
nervous, dan sebagainya sehingga dapat menguasai ketegangan dan 
bermain dengan tenang. 

3. Energization dimaksudkan untuk dapat mengembalikan kekuatan 
sesudah bermain all out, sehingga pemain dapat mengerahkan 
kekuatan seperti biasa.  

4. Body awerness dengan penguasaan body awerness atlet akan lebih 
memahami dan menyadari keadaan tubuhnya, dapat melokalisasi 
ketegangan dalam tubuhnya. 

5. Mengembangkan rasa percaya diri; faktor yang dapat menentukan 
dalam pertandingan puncak seorang atlet adalah kepercayaan pada 
diri sendiri. Dengan percaya diri atlet akan dapat bermain dengan 
baik dan mencapai hasil yang lebih baik.  

6. Membuat perencanaan faktor bawah sadar, badan adalah pesuruh dari 
apa yang diinginkan. Dengan menggunakan  mental image sebagai 
salah satu cara latihan mental, makan apa yang dipikirkan atau 
bayangan dapat dilakukan.  

7. Rekontruksi pemikiran; apa yang dipikirkan akan berpengaruh dalam 
penampilan. Dengan merubah pemikiran juga akan merubah perasaan 
(misalnya perasaan pasti kalah). Karena itu dengan merubah 
pemikiran juga dapat menghasilkan tingkah laku dan penampilan 
atlet yang berbeda 
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D. Menyusun Program Latihan Sepak Takraw 
 

Berikut disajikan contoh dalam menyusun program latihan 
mental sepak takraw yang meliputi;  
1. Menentukan tujuan, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah dan 

jangka panjang.  
2. Membuat pernyataan-pernyataan positif. 
 
Penjabaran sebagai berikut:  
a. Menenutukan dan merumuskan tujuan:  

1. Tujuan jangka pendek  
a) Mendukung dan menghargai diri saya sendiri setelah 

melakukan pukulan yang baik.  
b) Menghentikan penyataan negatif dan memusatkan diri pada 

saat itu.  
c) Mulai mendukung diri saya sendiri dengan pernyataan positif.  
d) Belajar dari tiap kesalahan dan kemudian membiarkan berlalu. 

2. Tujuan jangka menengah  
1. Mendukung dan membantu pasangan ganda saya  
2. Mengendalikan kemarahan dan emosi saya pada saat sedang 

bertanding 
3. Menghilangkan kemarahan dan berhenti menyesali kesalahan 

yang saya perbuat  
4. Melupakan pukulan yang melesat  
5. Memusatkan pada setiap pukulan yang akan dating 
6. Bermain dengan baik dan meyakinkan 

b. Tujuan jangka panjang  
1. Bermain dengan agresif dan energik  
2. Bermain dengan perasaan senang  
3. Bermain dalam pertandingan sebaik bermain dalam latihan  
4. dapat menjadi pemain yang kalem, dingin dan tenang  
5. memenangkan pertandingan pada tingkat kejuaraan tertentu atau 

menduduki rangking tertentu 
c. Pernyataan-pernyataan positif  

1. Penyataan positif jangka pendek  
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a) Saya mendukung dan memacu diri saya sendiri, setelah 
melakukan pukulan yang baik.  

b) Saya menghargai pukulan saya yang baik  
c) Saya menyukai diri saya sendiri  
d) Saya memiliki konsentrasi yang baik  
e) Saya bermain baik dan terkontrol  
f) Saya adalah pemain sepak takraw yang baik 

2. Penyataan positif jangka menengah  
a) Saya memacu dan mendukung pasangan saya  
b) Saya suka bermain dengan pasangan saya  
c) Saya dapat mengandalkan temperamen saya pada saat berada 

di lapangan maupun tidak  
d) Saya bebas dari rasa marah dan benci  
e) Saya adalah seorang pemain yang rileks dan yakin  

3. Penyataan positif jangka panjang  
a) Saya adalah seorang pemain yang agresif dan dapat 

mengendalikan diri  
b) Saya adalah seorang pemain yang kuat  
c) Saya senang bermain sepak takraw   
d) Saya suka kemenangan dan melakukan dengan baik 
e) Saya senang bermain dalam pertandingan  
f) Saya tenang dan yakin pada diri sendiri  
g) Saya adalah seorang pemain yang percaya pada diri sendiri 
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RANGKUMAN 
Latihan mental adalah strategi dan metode sistematis yang 

sengaja didesain atau dirancang untuk meningkatkan performa atlet sepak 
takraw dengan cara meningkatkan keterampilan mental atau 
psikologisnya, dan latihan mental sendiri dapat mendeskripsikan teknik 
dan strategi yang didesain, untuk mengajarkan atau meningkatkan 
keterampilan mental yang memfasilitasi performa dan pendekatan positif 
untuk kompetisi sepak takraw. 

Pemain Sepak takraw yang mempunyai kemampuan yang baik 
dalam penguasaan teknik dasar dan khusus merupakan alat dasar yang 
kemudian dapat disatukan dan dikembangkan dengan kemampuan teknik 
khusus yang dipunyai atlet, sehingga mereka dengan mudah dapat 
mengembangkan pola-pola penyerangan dan pola pertahanan dalam 
pertandingan. 
 
Bentuk–bentuk latihan Mental Sepak Takraw ada 8 yaitu : 
1. Kecemasan  
2. Inteligensi 
3. Relaksasi 
4. Imagery 
5. Konsentrasi 
6. Percaya diri 
7. Pengendalian (Emosi) 
8. Visualisasi (Mental) 
 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mental Sepak Takraw 

Dalam Sepak Takraw faktor-faktor yang mempengaruhi mental 
tidak selalu karena unsur kejiwaan saja, tetapi dapat pula dipengaruhi 
unsur jasmani (fisik/somatic), unsur psikis, maupun unsur lingkungan 
(sosial) penyebab gangguan mental sering kali tidak disebabkan oleh 
ketiga faktor tersebut di atas, unsur yang satu dengan unsur yang lain 
saling mempengaruhi. Misalnya terlalu bersemangat dan berkeinginan 
keras untuk meraih juara, maka atlet akan melakukan terlalu banyak 
latihan yang melewati kemampuannya, akhirnya jatuh sakit. Akibat jatuh 
sakit, atlet menjadi putus asa dan tidak bersemangat lagi karena 
harapannya tidak tercapai.  

Faktor-faktor penyebab yang dapat memengaruhi kondisi mental 
atlet, dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu: faktor-faktor yang 
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berasal dari dalam diri atlet (faktor internal) dan faktor-faktor dari luar 
diri atlet (faktor eksternal) 
 
Peranan Latihan Mental Dalam Sepak Takraw 

Peranan latihan mental tersebut untuk menyiapkan mental atlet 
dalam menjelang pertandingan, juga ditujukan untuk membina daya tahan 
atlet. Daya tahan mental merupakan kondisi kejiwaan yang mengandung 
kesanggupan untuk mengembangkan kemampuan menghadapi gangguan, 
ancaman dalam keadaan bagaimanapun juga, baik yang datang dari 
dalam dirinya maupun dari luar diri atlet. Daya tahan mental perlu 
dimiliki atlet, agar atlet dapat menghadapi situasi-situasi kritis dalam 
pertandingan dengan penuh kepercayaan pada diri sendiri, dapat 
menguasai, dapat mengontrol permainannya, tetap tenang khususnya saat 
menghadapi kemungkinan kekalahan, agar dapat bangkit untuk 
berpenampilan baik. 
Program latihan mental adalah gambaran dalam pikiran seorang memiliki 
hal yang nyata dan mampu menciptakan kenyataan (realitas) sendiri 
dengan gambaran atau bayangan mental (mental image). Dalam hal ini 
bagaimana melihat dirinya dan kemampuannya, apakah secara positif dan 
negatif. Latihan mental harus dilakukan dengan dedikasi atau disiplin 
yang tinggi. 
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Latihan Soal 
Pilihan jawaban di bawah yang benar dengan memberikan tanda 
silang (X) 
1. Strategi dan metode sistematis yang sengaja didesain atau dirancang 

untuk meningkatkan performa dengan cara meningkatkan 
keterampilan mental atau psikologisnya di sebut .... 
a. Psikologi 
b. Kecemasan  
c. Latihan mental 
d. Emosi  

2. Daya tahan mental adalah.... 
a. Kondisi kejiwaan yang mengandung kesanggupan 
b. Untuk menyiapkan mental atlet dalam menjelang pertandingan 
c. Body awerness dengan penguasaan body awerness 
d. Daya penggerak dan mendorong 

3. Peranan latihan mental tersebut... 
a. Gambaran dalam pikiran seorang memiliki hal yang nyata dan 

mampu menciptakan kenyataan 
b. Mengontrol perhatian, hal ini perlu dapat mengkonsentrasikan 

kemampuan 
c. Untuk menyiapkan mental atlet dalam menjelang pertandingan 
d. Mengontrol emosi, menguasai perasaan marah, benci, gembira, 

nervous, 
4. Perasaan yang muncul dalam menaggapi dunia sekitarnya disebut 

a. Visualisasi 
b. Percaya diri 
c. Kecemasan 
d. Emosi  

5. Kecemasan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu 
a. Fisik dan Daya tahan 
b. State anxiety dan Trait anxiety 
c. Body awerness dan Energization 
d. Manipulate and Exploring 

6. Bagian-bagian atau tempat yang lemah disebut 
a. Kemampuan adaptasi 
b. Kemampuan mental 
c. Truma mental 
d. Kekurangsiapan 
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7. Ketakutan yang tidak proporsional terhadap satu situasi tertentu 
disebut....... 
a. Trait anxiety 
b. State anxiety 
c. Body awerness 
d. Exploring  

8. Jenis kecemasan yang lebih menetap dan menyebar ke berbagai aspek 
kehidupan individu disebut.... 
a. Body awerness 
b. Exploring  
c. State anxiety 
d. Trait anxiety 

9. Faktor yang terpenting dalam menentukan apakah rasa takut 
menyebabkan kegelisahan yang tidak terkontrol atau penampilan 
yang berani disebut...... 
a. Relaksasi 
b. Konsentrasi 
c. Percaya diri 
d. Imagery 

10. Salah satu cara untuk membantu seorang pemain pemula untuk dapat 
menguasai suatu teknik dengan lebih mudah disebut.... 
a. Latihan konsentrasi 
b. Latihan relaksasi 
c. Latihan imagery 
d. Latihan percaya diri 

 
Isilah jawaban di bawah yang benar!  
1. Jelaskan yang dimaksud dengan latihan mental  
2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi mental  
3. Jelaskan bentuk-bentuk latihan mental  
4. Sebutkan dan jelaskan dan menyusun program latihan sepak takraw 
5. Sebutkan dan jelaskan peranan mental dalam permainan sepak takraw 
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Tujuan 
 
 
 
 

Salah satu bentuk peran dalam bidang olahraga yaitu 
mengadakan pembinaan secara menyeluruh untuk calon bibit-bibit atlet 
yang unggul dalam program Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga 
Pelajar (PPLOP). PPLOP membina beberapa cabang olahraga yang salah 
satunya adalah cabang olahraga sepak takraw. Prestasi hasil binaan 
PPLOP Jawa Tengah cabang olahraga sepak takraw adalah menghasilkan 
atlet-atlet berprestasi yang mewakili tim nasional sepak takraw dalam 
kejuaraan dunia. Hal ini menyimpulkan peran daerah khususnya Jawa 
Tengah sangat diakui secara nasional sebagai kunci prestasi olahraga 
nasional. Maka dari itu, aset bangsa di dunia olahraga harus dijaga dan 
dibina dengan tepat. Prestasi olahraga tidak dapat dicapai hanya dengan 
satu ilmu saja. Ilmu-ilmu yang mendukung dalam lingkup pembinaan 
olahraga, seperti psikologi, anatomi, fisiologi, biomekanika, talent 
scoting, medicine, performance analiysis, performance lifestyle, 
fisioterapi, research & development, strength & conditioning dan ilmu 
gizi. Secara spesifik mengenai gizi, strategi pengelolaan gizi yang tepat, 
baik dari segi kualitas maupun kuantitas dapat menghasilkan performa 
yang optimal baik pada saat latihan maupun pada saat pertandingan. 
Sebaliknya, strategi pengelolaan gizi yang buruk berdampak terhadap 
risikonya kerusakan jaringan dan terhambatnya pertumbuhan bagi atlet 
remaja dan anak-anak. Sayangnya tidak semua klub dan pemusatan 
latihan baik tingkat daerah maupun provinsi belum memiliki ahli gizi. 
Maka dari pada itu, atlet dan pelatih dituntut untuk dapat mengelola 
asupan gizi yang tepat baik sebelum, saat, setelah maupun pada saat 

BAB 8  
TATALAKSANA GIZI ATLET SEPAK 

TAKRAW 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesesuaian pengelolaan gizi atlet, 
sistem energi, pengembangan kondisi fisik, kebutuhan gizi, perencanaan 
gizi, perbaikan status gizi, persiapan pertandingan 
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recovery setelah latihan ataupun pertandingan. Hal ini dikhawatirkan jika 
asupan gizi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan setiap atlet maka 
pertumbuhan atlet akan terganggu dan rusaknya sel-sel yang telah dipakai 
pada saat latihan maupun pertandingan tidak dapat diperbaiki maupun 
diganti dengan sel-sel yang baru. Sedangkan setiap manusia mempunya 
kebutuhan dan asupan gizi yang berbeda-beda yang dilihat dari berat 
badan, tinggi badan, umur serta bentuk aktifitas kesehariannya 
(Kusumawardhana, 2019:2) 

Atlet PPLOP merupakan atlet remaja yang berada pada masa 
pertumbuhan dengan durasi dan intensitas latihan yang berat. Hal ini 
dikhawatirkan jika tidak diimbangi dengan gizi yang tepat maka akan 
terhambatnya prestasi serta kerusakan jaringan yang mengakibatkan 
terhambatnya pertumbuhan atlet tersebut, serta risiko yang paling fatal 
adalah terjadinya pensiun dini bagi bibit-bibit atlet sepak takraw. 

 
A. Kesesuaian Pengelolaan Gizi Atlet  

Perhitungan dalam menentukan kebutuhan kalori setiap orang 
berbedabeda sesuai dengan berat badan, tinggi badan, umur, aktifitas 
keseharian dan aktifitas fisik yang dijalani. Pengelolaan pengukuran dan 
perhitungan kebutuhan kalori atlet PPLOP sepak takraw Jawa Tengah 
masih belum tepat karena tidak melalui perhitungan secara mendetail. 
Mereka hanya mengkonsumsi makanan sehari tiga kali dengan ditambah 
makanan ringan dan suplemen/multivitamin yang diberikan oleh pelatih. 
Atlet mengkonsumsi makanan dan minuman berdasarkan perkiraan 
mereka sendiri. Perkiraan tersebut yaitu jika mereka merasa cukup 
kenyang maka mereka akan berhenti untuk mengkonsumsi makanan atau 
minuman tanpa mengetahui berapa kalori yang mereka konsumsi.  

Padahal asupan energi sangat mempengaruhi tingkat kebugaran 
seseorang dan memperkecil risiko kerusakan jaringan terutama pada atlet 
dalam masa pertumbuhan. Selain itu, risiko kegemukan yang akan 
menghambat kondisi fisik mereka salah satunya adalah menghambat 
kecepatan, kelincahan dan kelenturan (Kusumawardhana, 2019:2). 
Kecukupan  kebutuhan nutrisi seharusnya sesuai dengan porsi, proporsi 
dan bentuk makann yang baik untuk setiap individu. Proporsi yang 
dianjurkan yaitu terdiri dari 60-70% karbohidrat, 20-25% lemak dan 10-
15% protein dari hidangan. Sedangkan porsi yang baik adalah 
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mengkonsumsi makanan lima atau enam kali konsumsi setiap hari. Porsi 
yang baik dianjurkan 3 jam sekali yang terdiri dari tiga makan besar dan 
dua atau tiga kali makanan ringan yang tentunya disesuaikan dengan 
kebutuhan kalori setiap individu.  
 

B. Sistem Energi Atlet Sepak Takraw 
1. Sistem Energi  

Agar program latihan mempunyai mempunyai pengaruh yang 
bermanfaat, maka program itu harus disusun untuk mengembangkan 
kemampuan fisiologis tertentu yang diperlukan untuk kinerja 
keterampilan berolahraga. Salah satu kemampuan fisiologis yang perlu 
dikembangkan adalah penyediaan energi untuk aktifitas otot. Berdasarkan 
waktu penampilan atau pelaksana olahraga dapat dibedakan dalam 4 
(empat) bidang rangkaian kesatuan energi. Hal ini dapat dilihat didalam 
tabel sebagai berikut. Tabel 1 Empat bidang rangkaian kesatuan energi. 

Ada tiga sistem metabolism yang dapat memproduksi ATP yaitu:  
(a) Sistem ATP-PC (adenosine Triphosphate Phospho Creatine); (b) 
Sistem LA (Lactid acid), dan (c) Sistem aerobic atau oksigen. Adapun 
karakteristik umum dari sistem energi tersebut di atas dapat dilihat dalam 
tabel 1. 
Tabel 1. Empat bidang rangkaian kesatuan energi. 

Bidang 
Waktu 

Penampilan 
Sistem energi utama 

yang terlibat 
Contoh jenis aktivitas 

1 
Kurang dari 30 
detik 

ATP –PC 
Lari 100 meter, tolak 
peluru 

2 
30 detik-1,5 
menit 

ATP-PC dan lactid 
Acid 

Lari cepat 200-400 
meter, renang 100 

3 1,5-3 menit 
Lactid acid dan 
oksigen 

Lari 800 meter 
nomor-nomor senam, 
tinju (1 ronde 3 
menit), gulat (periode 
2 menit). 

4 
Lebih dari 3 
menit 

Oksigen 
Sepak bola, Lari 
Marathon, jogging. 

 
Sumber: (Lirisqi,2019:158) 
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2. Energi untuk Atlet Sepak Takraw 

Dalam kepustakaan belum ada penentuan atau belum ditemukan 
mengenai besarnya energi yang diperlukan dalam permainan sepak 
takraw. Namun demikian beberapa hal dikemukakan bahwa permainan 
sepak takraw diidentifikasi dengan permainan bola voli. Apabila 
memperhatikan kondisi permainan, terutama frekuensi pukulan dalam 
permainan sepak takraw, sekurang-kurangnya sistem energi yang 
diperlukan sama dengan permainan bola voli. Adapun sistem energi yang 
diperlukan dalam permainan tenis adalah :  
Tabel 2  ATP-PC sebesar 70%; LA-O2 sebesar 20%; dan O2 sebesar 10%. 
Sistem ATP-PC  Sistem Asam Laktat Sistem Oksigen 
Anaerobic (Tanpa 
Energi 

Anaerobic (Tanpa 
Energi 

Aerobic (Dengan 
Energi 

Sangat cepat Cepat  Lambat 
Bahan bakar kimia: 
PC 

Bahan bakar makan: 
glikogen 

Bahan bakar makanan  

Produksi ATP sangat 
terbatas  

Produksi ATP terbatas Produksi ATP tidak 
terbatas 

Penyimpanan didalam 
terbatas 

Efek sampingan asam 
laktat yang 
menyebabkan otot 
melelahkan 

Efek samping asam 
laktat yang 
menyebabkan otot 
melelahkan 

Menggunakan 
aktivitas lari cepat 
atau berbagai power 
yang tinggi, lama 
aktivitas pendek 

Menggunakan 
aktivitas dengan durasi 
antara 1-3 menit 

Menggunakan daya 
tahan atau aktivitas 
dengan durasi 
panjang. 

 
Sumber: (Lirisqi,2019:159) 
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Tabel 3. Karakteristik  umum energi sistem energi. 
 

Sistem 
Bahan bakar 

kimia/makanan 
O2 Kecepatan 

Produksi 
ATP 

Anaerobik 
Sistem 
ATP-PC  

Phosphocreatine Tidak 
memerlukan 

Sangat 
cepat 
terbatas 

Sedikit 

Sistem 
Glikolisis 

Glikolisis 
(Gulkosa) 

Tidak 
memerlukan 

Cepat Sedikit / 
terbatas 

Aerobic 
Sistem 
oksigen 

Glikogen, 
lemak, protein 

Memerlukan Lambat Banyak/ 
tidak 
terbatas 

 
Sumber: (Lirisqi,2019:160) 

 

C. Pengembangan Kondisi Fisik Atlet Sepak 
Takraw  

 

1. Kebutuhan fisik atlet sepak takraw  
Bahwa syarat fisik untuk menjadi atlet sepak takraw yang baik 

adalah :  
a. Dia harus dapat berlari atau menenting dengan cepat kesana kemari 
b. Dia harus mempertahankan irama lari cepat selama pertandingan  
c. Dia harus lincah  
d. Kakinya harus kuat untuk mensmash  
e. Dia harus dapat mensmash beberapa pukulan kali dengan kekuatan 

maksimum, tanpa kelelahan 
f. Kalau perlu ia harus dapat meloncat untuk mensmash; dan  
g. Seluruh otot tubuh harus kuat, terutama otot-otot kaki 
 
Bahwa kualitas fisik atlet sepak takraw adalah harus memiliki 
1) Power dan kapasitas anaerobic (termasuk kecepatan dan kekuatan) 

yang baik, agar mampu meloncat/melompat, melenting dengan cepat 
ke segala arah, melakukan sepakan sepak takraw.  

2) Daya tahan dan kekuatan otot serta daya tahan kardiorespiratori 
(kapasitas aerobik) yang baik, untuk mempertahankan irama gerak 
tersebut. 
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3) Kelincahan.  
4) Kecepatan reaksi memberikan respons kepada pukulan awal 

(stimulus) 
5) Kelenturan terutama tampak dapal gerakan-gerakan menekuk dan 

meliuk tubuh, kaki dan lengan pada saat memukul dan 
mengembalikan bola lawan 

6) Koordinasi (hampir seluruh aktifitas harus dilakukan secara serentak 
yang memerlukan koordinasi gerakan yang baik) 

  

2. Kebutuhan Energi Atlet Sepak Takraw 
Energi diperlukan untuk proses fisiologi yang berlangsung dalam 

sel tubuh. Proses ini meliputi kontraksi otot, pembentukan dan 
penghantar impuls syaraf, sekresi kelenjar, produksi panas untuk 
mempertahankan suhu tubuh, mekanisme transport aktif dan berbagai 
reaksi sintesis. 

Sumber energi tubuh berasal dari karbohidrat, lemak dan protein. 
Sumber energi ini dipakai oleh sel untuk membentuk sejumlah besar ATP 
dan ATP dipakai sebagai sumber energi untuk berbagai fungsi sel. 

Gerakan tubuh saat melakukan olahraga dapat terjadi karena otot 
berkontraks. Olahraga aerobik dan anaerobik, keduanya memerlukan 
asupan energi. Besarnya kebutuhan energi tergantung dari sistem energi 
yang digunakan setiap hari. Kebutuhan energi dapat dihitung dengan 
memperhatikan beberapa komponen penggunaan energi. Komponen-
komponen tersebut yaitu basal metabolic rate (BMR), specific dynamic 
action (SDA), aktivitas fisik dan faktor pertumbuhan. 
  
1) Basal Metabolic rate (BMR)  

Metabolisme adalah jumlah seluruh reaksi kimia dan fisik serta 
pengubahan energi dalam tubuh yang menopang dan mempertahankan 
kehidupan. Metabolisme dalam tubuh memungkinkan sel melangsungkan 
kehidupannya. Metabolisme dapat dibagi menjadi 2 katagori, yaitu 
anabolisme dan katabolisme.  

Anabolisme meliputi reaksi kimia untuk membentuk kompleks 
molekul yang diperlukan untuk pertumbuhan dan mempertahankan 
kehidupan yang disintesis dari zat yang lebih mudah disertai dengan 
penggunaan energi. Katabolisme meliputi reaksi kimia molekul menjadi 
molekul yang berukuran kecil disertai dengan pelepasan energi. Reaksi 
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anabolisme dan katabolisme berlangsung dalam sel tubuh secara 
bersamaan dan berkelanjutan.  

Besarnya kebutuhan energi seseorang saat melakukan aktivitas 
dapat dihitung dengan memperhatikan beberapa komponen, salah satunya 
adalah Basal Metabolic rate (BMR) atau metabolisme basal. 
Metabolisme basal adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas 
jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Energi tersebut 
dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh berupa metabolisme 
makanan, sekresi enzim, sekresi hormon, maupun berupa denyut jantung, 
bernafas, pemeliharaan tonus otot, dan pengaturan suhu tubuh. 
Metabolisme basal ditentukan dalam keadaan individu istirahat fisik dan 
mental yang sempurna. Pengukuran metabolisme basal dilakukan dalam 
ruangan bersuhu nyaman setelah puasa 12 sampai 14 jam (keadaan 
postabsorptive). Sebenarnya taraf metabolisme basal ini tidak benar-
benar basal. Taraf metabolisme pada waktu tidur ternyata lebih rendah 
dari pada taraf metabolisme basal, oleh karena itu selama tidur otot-otot 
terlelaksasi lebih sempurna. 

Metabolisme basal dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu jenis 
kelamin, usia, ukuran dan komposisi tubuh dan faktor pertumbuhan. 
Metabolisme basal juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, 
kelembaban, dan keadaan emosi atau setres. Orang dengan berat badan 
besar dan proporsi lemak yang sedikit mempunyai metabolisme basar 
yang lebih besar dengan orang yang mempunyai berat badan besar 
dengan proporsi lemak yang besar. Metabolisme basal seorang laki-laki 
lebih besar dibanding dengan perempuan. Umur juga mempengaruhi 
metabolisme basal dimana umur yang lebih muda mempunyai 
metabolisme basal lebih besar dibanding yang lebih tua. Rasa gelisah dan 
ketegangan, misalnya saat bertanding menghasilkan metabolisme basal 
5% sampai 10% lebih besar. Hal ini terjadi karena sekresi hormon 
epinefrin yang meningkat, demikian pula tonus otot meningkat. 
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Tabel 1. BMR Untuk Laki-laki Berdasarkan Berat Badan. 

Berat Badan 
Energi (Kalori) 

10-18 tahun 18-30 tahun 30-60 tahun 
55 1625 1514 1499 
60 1713 1589 1556 
65 1801 1664 1613 
70 1889 1739 1670 
75 1977 1814 1727 
80 2065 1889 1785 
85 2154 1964 1842 
90 2242 2039 1899 

 
Tabel 2. BMR Untuk Perempuan Berdasarkan Berat Badan 

Berat Badan 
Energi (Kalori) 

10-18 tahun 18-30 tahun 30-60 tahun 
40 1224 1075 1167 
45 1291 1149 1207 
50 1357 1223 1248 
55 1424 1296 1288 
60 1491 1370 1329 
65 1557 1444 1369 
70 1624 1516 1410 
75 1691 1592 1450 

 
Tabel 3. Rumus Harris-Bennedict mencari BMR 
BMR laki laki = 664,2 + (13,75 BB) + (5 TB)-

(6,78 U) 
BMR Wanita = 655,1 + (9,65  BB) + (1,85 TB)-

(4,68 U) 
Keterangan:  
a. BMR = Basal Metabolic rate  
b. BB = Berat Badan (Kilogram)  
c. TB = Tinggi Badan (Meter)  
d. U = Usia (Tahun) 
 
2) Specific Dynamic Action  

Bila seseorang dalam keadaan basal mengkonsumsi makanan 
maka akan terlihat produksi panas. Produksi panas yang meningkat di 
mulai satu jam stelah pemasukan makanan, mencapai maksimum pada 
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jam ketiga, dan dipertahankan di atas taraf basal selama 6 jam atau lebih. 
Kenaikan produksi panas di atas metabolisme basal yang disebabkan oleh 
makanan disebut specific dynamic action (SDA). SDA adalah 
penggunaan energi sebagai akibat dari makanan itu sendiri.  

Energi tersebut digunakan untuk mengolah makanan dalam 
tubuh, yaitu pencernaan makanan, dan penyerapan zat gizi, serta 
transportasi zat gizi. SDA dari tiap makanan atau lebih tepatnya zat gizi 
berbeda-beda. SDA untuk protein berbeda dengan karbohidrat, demikian 
pula untuk lemak. Akan tetapi SDA dari campuran makanan besarnya 
kira-kira 10 % dari besarnya metabolisme basal. 
 

D. Kebutuhan Gizi Atlet Sepak Takraw  
Kebutuhan energi merupakan prioritas yang utama bagi atlet. 

Keseimbangan energi untuk menjaga masa jaringanjaringan, imun dan 
fungsi-fungsi reproduksi, dan penampilan optimal atlet. Keseimbangan 
energi ini didefinisikan sebagai pemasukan energi (energi yang 
dihasilkan dari makanan, cairan, dan produk suplement) dikali 
pengeluaran energi (pengeluaran energi, basal metabolisme, efek-efek 
dari pemasukan makanan, dan aktivitas fisik). Dengan pemasukan energi, 
lemak dan masa otot dapat digunakan oleh tubuh untuk sumber cadangan 
energi. Pengeluaran energi dapat dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, 
massa tubuh, berat lemak tubuh, intensitas, frekuensi dan durasi latihan. 
Untuk atlet, rekomendasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 
macam-macam latihan untuk intensitas, frekuensi, dan durasi, kemudian 
untuk menghitung pemasukan energi untuk aktivitas normal. Banyak atlet 
yang memerluka konsumsi energi yang cukup untuk menjaga berat dan 
komposisi tubuh selama melakukan aktivitas atau berolahraga. Sesuai 
prinsip dasar ”gizi seimbang” yang mengandung cukup karbohidrat, 
lemak, protein, mineral, air, dan serat (Lirisqi, 2019:167) 

Kebutuhan energi yang diperlukan setiap orang berbeda-beda, 
bergantung kepada berbagai faktor, antara lain: umur, jenis kelamin, berat 
dan tinggi badan serta berat ringannya aktivitas sehari-hari. Untuk 
menunjang prestasinya olahragawan memerlukan nutrisi/ zat gizi yang 
cukup baik kualitas maupun kuantitas. Pada dasarnya nutrisi 
dikelompokkan menjadi 2 golongan yakni: Makro Nutrisi, yaitu zat gizi 
yang diperlukan tubuh dalam jumlah banyak (makro nutrisi) meliputi ; 
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karbohidrat, lemak yang berperan sebagai pemberi energi dan protein 
berfungsi memelihara pertumbuhan dan memperbaiki jaringan tubuh. 
seperti kulit, otot dan rambut. Pengelompokkan zat gizi yang Kedua 
adalah mikro nutrisi yaitu zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah 
sedikit (mikro nutrisi) meliputi: vitamin dan mineral yang berperan 
memperlancar berbagai proses di dalam tubuh(Lirisqi,2019:168). 
 

E. Perencanaan Gizi Atlet Sepak Takraw  

Untuk memperoleh prestasi yang optimal , perlu disusun 
perencanaan makanan berjangka, baik jangka pendek, menengah maupun 
jangka panjang yang selanjutnya dijabarkan dalam program perencanaan 
makanan atlet. Perencanaan makanan atlet perlu diselaraskan dengan 
perencanaan program latihan meliputi : periode persiapan, pertandingan 
dan transisi. Perencanaan gizi meliputi 4 (empat) hal, yakni:  
1. Perbaikan status gizi : pada umumnya perbaikan status gizi 

dilaksanakan pada periode persiapan umum.  
2. Pemeliharaan status gizi : dapat dimulai sejak awal periode 

persiapan apabila atlet telah memiliki status gizi normal, sedangkan 
atlet yang belum memiliki status gizi normal pemeliharaan status gizi 
dilakukan setelah status gizi normal tercapai.  

3. Pengaturan gizi pertandingan : pada periode pertandingan perlu 
disusun perencanaan makanan: sebelum bertanding, saat bertanding 
dan setelah bertanding, terutama untuk olahraga yang memerlukan 
waktu bertanding lebih dari 60 menit. 

4. Pemulihan Status gizi : Perencanaan makanan untuk memulihkan 
kondisi fisik olahragawan, dilaksanakan pada periode transisi. 

 

F. Perbaikan Status Gizi Sepak Takraw 
Tujuan pengaturan makanan pada tahap ini mencakup upaya:  

1. Meningkatkan status gizi antara lain: menambah berat badan, 
meningkatkan kadar Hb.  

2. Menurunkan berat badan terutama atlet cabang olahraga yang 
memerlukan klasifikasi berat badan. 
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Makanan Untuk Meningkatkan Status Gizi:  
1. Kebutuhan energi dan zat gizi ditentukan menurut umur, berat badan, 

jenis kelamin dan aktivitas. Atlet pada usia pertumbuhan yang status 
gizinya kurang baik, kebutuhan protein lebih tinggi daripada atlet 
usia dewasa. 

2. Susunan menu seimbang, yang berasal dari beraneka ragam bahan 
makanan, vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan.  

3. Menu disesuaikan dengan pola makan atlet berdasarkan hasil 
wawancara diet yang dilakukan dan pembagian makanan disesuaikan 
dengan jadwal kegiatan atlet.  

4. Untuk meningkatkan kadar Hb, dilakukan dengan pemberian 
makanan sumber zat besi yang berasal dari bahan makan hewani, 
oleh karena lebih banyak diserap oleh tubuh daripada sumber 
makanan nabati. 

5. Selain meningkatkan konsumsi makanan kaya zat besi, juga perlu 
menambah makanan yang banyak mengandung vitamin C, seperti 
pepaya, jeruk, nanas, pisang hijau, sawo kecik, sukun, dll. 

 
Makanan Untuk Menurunkan Berat Badan:  
1. Penurunan berat badan sebaiknya dilakukan pada periode persiapan 

umum.  
2. Mengurangi asupan energi sekitar 25% dari kebutuhan energi atau 

500 kalori untuk penurunan 0.5 kd berat badan/minggu atau 1.000 
kalori untuk penurunan berat badan 1.0 kg berat badan/minggu. 

3. Menu seimbang dan memenuhi kebutuhan gizi. 
4. Selain mengurangi asupan makanan perlu menambah aktivitas. 
 

Pada tahap ini diharapkan status gizi sudah mencapai tingkat 
yang optimal dan fisik atlet sudah beradaptasi dengan intensitas latihan 
yang tinggi. Selama tahap pemeliharaan status gizi, atlet harus mampu 
mempertahankan kondisinya dengan memperhatikan faktor pengaturan 
makanan.  

Komposisi gizi tetap seimbang dan perlu monitoring status gizi 
atlet berdasarkan berat badan, persentase lemak (lean body weight). 
Berbagai hal yang perlu diperhatikan pada tahap pemeliharaan status gizi 
antara lain:  
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1. Konsumsi energi harus cukup, terutama dalam bentuk karbohidrat 
komplek, untuk mempertahankan simpanan glikogen otot dalam 
jumlah yang cukup. Konsumsi karbohidrat yang rendah selama 
latihan intensif akan menyebabkan simpanan glikogen berkurang dan 
dapat menurunkan kinerja. 

2. Mengatur jadwal makan, atlet harus ingat bahwa bahan bakar dalam 
otot harus selalu diisi kembali setelah latihan. Sesuaikanlah waktu 
makan dengan waktu latihan. Apabila atlet tidak sempat makan pagi, 
maka makanlah snack yang tinggi karbohidrat misalnya roti. Bila 
harus berlatih sore hari usahakan makan snack pukul 15.00 dan 
makan malam setelah latihan , hindarkan makan berlebihan. 

3. Porsi makanan lebih kecil, namun frekuensi sering dan ditambah 
beberapa kali makanan selingan. 

4. Istirahat yang cukup untuk recovery (pemulihan sumber energi) dan 
menghilangkan kelelahan setelah berlatih. Makanlah karbohidrat 
komplek untuk menambah simpanan glikogen otot.  

5. Untuk mendapatkan kemampuan endurance yang optimal, selain 
mengisi simpanan energi dalam otot, perhatikan juga kemampuan 
otot untuk menggunakan bahan bakar tersebut, maka perlu: 
meningkatkan kapasitas aerobik, meningkatkan kadar hemoglobin, 
memaksimalkan regulator dalam metabolisme dengan mengkonsumsi 
vitamin dan mineral secara optimal. 

6. Konsumsi banyak sayur dan buah-buahan segar khususnya yang 
berwarna tua (sayuran hijau, wortel, labu kuning, mangga, pepaya, 
jeruk, semangka, dll.).  

7. Kurangi minyak dan lemak dengan mengurangi makanan goreng dan 
fast food karena kandungan lemak pada fast food berlebihan, pilih 
daging atau ayam yang kurang berlemak.  

8. Banyak minum air dan sari buah. Atur waktu latihan sehingga selalu 
memperoleh tambahan minuman secara teratur. Selama latihan 
sediakan waktu istirahat untuk minum, jangan menunggu hingga rasa 
haus. Air dingin (suhu 10oC) lebih mudah meninggalkan lambung 
dibanding air hangat.  

9. Timbanglah berat badan setiap hari untuk memonitor keseimbangan 
gizi, sebaiknya penimbangan dilakukan sebelum dan setelah berlatih 
untuk mengetahui status hidrasi. Data berat badan akan digunakan 
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sebagai parameter kebutuhan gizi setiap pergantian tahap latihan di 
samping penggunaan parameter lainnya. 

 

G. Pengaturan Gizi Atlet Sepak Takraw 
Persiapan Pertandingan  

Telah banyak dikenal pengaruh berbagai makanan terhadap 
kinerja olahragawan, namun masih sering salah menerapkannya di 
lapangan, misalnya seorang atlet baru merasa siap bertanding jika telah 
menyantap, obat mujarab‟ (telur mentah, susu, dan madu) sebelum 
bertanding, yang justru secara fisiologis akan merugikan, susu misalnya 
mempunyai kandungan tinggi lemak sehingga tidak segera dapat diproses 
untuk menghasilkan energi, demikian juga madu meskipun tersusun atas 
karbohidrat sederhana, namun karena sifatnya yang hipertonik (pekat), 
akan menyebabkan reboud insulin, sehingga menyebabkan hipoglikemia 
(kadar gula darah rendah). menyimpulkan bahwa para pekerja berat yang 
memperoleh makan cukup kalori, tetap sehat hanya dengan asupan 
protein 50-60 gram/hari, bahwa pembakaran protein pada waktu berlatih 
berat tidak lebih tinggi dibanding pada waktu istirahat, juga setelah 
cadangan glikogen habis. Sedangkan bila latihan dilanjutkan tidak 
didapatkan ekskresi nitrogen yang berarti. 

Dengan demikian anggapan diet tinggi protein akan 
meningkatkan massa otot dan memperbaiki kinerja adalah tidak tepat, 
bahkan menurut ahli gizi, mengkonsumsi makanan tinggi protein selama 
berlatih maupun bertanding justru merugikan sebab, protein bukan bahan 
makan sumber energi siap pakai, metabolisme protein meningkatkan 
kerja ginjal yang seharusnya tidak perlu. 

Untuk memperoleh hasil kinerja olahraga yang optimal, perlu 
disusun pengaturan makanan pertandingan, meliputi pengaturan makan 
sebelum bertanding, saat bertanding dan setelah bertanding. 
 
1. Makanan Sebelum Bertanding 
Tujuan pengaturan makanan sebelum bertanding adalah: 
a. Mencegah rasa lapar dan kelemahan, 
b. Tubuh penuh energi meskipun perut kosong, 
c. Menjamin status hidrasi, 
d. Alat percernaan tidak terbebani selama bertanding, 
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e. Agar atlet merasa siap bertanding. 
Berbagai cabang olahraga mempunyai lama pertandingan 

berbeda, demikian juga berat ringannya pertandinan tidak selalu sama. 
Untuk itu harus diketahui sistem energi utama yang diperlukan mensuplai 
energi untuk aktivitas fisik, hal tersebut berkaitan dengan pengaturan 
makanan sebelum bertanding. Pertandingan jarak pendek seperti lari 
cepat 50 m, 100 m, 200 m, energi utama yang dipergunakan adalah 
anaerobik. Pertandingan dalam jangka waktu lama yang dilakukan terus-
menerus, seperti balap sepeda nomor jalan raya, marathon menggunakan 
sistem energi aerobik dengan bahan bakar karbohidrat dan lemak. 
Karbohidrat dipergunakan terutama pada waktu start dan menjelang 
finish karena pada saat tersebut olahragawan memerlukan gerakan yang 
cepat. Sedangkan untuk pertandingan berselang, kadang cepat, kadang 
lambat (intermitten), seperti halnya sepakbola, hockey, sistem energi 
yang berperan adalah gabungan antara anaerobik dan aerobik. Makanan 
menjelang bertanding hanya berperan kecil dalam menyediakan energi, 
akan tetapi perlu diberikan untuk menghindarkan rasa lapar dan 
kelemahan agar atlet dapat berprestasi seoptimal mungkin. Sebenarnya 
tidak ada makanan khusus yang dapat menaikkan prestasi olahraga, 
namun pengaturan pola makan akan berpengaruh terhadap penampilan 
atlet, untuk itu diet menjelang bertanding perlu direncanakan dengan baik 
agar selama bertanding atlet tidak merasa kekurangan makan, berikan 
diet secara teratur dan hindarkan makanan berat yang sulit dicerna. 

Dua sampai dengan tiga jam sebelum bertanding, atlet perlu 
disediakan makan menu ringan, tinggi karbohidrat (sebaiknya berupa 
karbohidrat kompleks, sebab selain mengandung karbohidrat juga 
tersedia zat gizi lainnya seperti vitamin dan mineral, diserap secara 
perlahan). Perut yang penuh makanan akan mengganggu kinerja saat 
bertanding, disamping itu energi tak dapat dicurahkan sepenuhnya untuk 
aktivitas luar, sebab metabolisme makanan butuh energi tersendiri (SDA: 
Specific Dynamic Action) untuk karbohidrat 6-7%, lemak 4- 14% dan 
protein 30-40%.  

Makanan tinggi protein sebaiknya dihindarkan, sebab dari 
metabolisme protein akan terjadi sisa zat yang bersifat toksik, seperti 
amonia dan urea. Asupan protein yang berlebihan akan memaksa ginjal 
dan hati bekerja ekstra untuk detoksikasi (penawar racun). Amonia dan 
asam organik sisa metabolisme protein akan menjadi deuretika yang 
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memudahkan kita mengeluarkan urine, sehingga akan memberatkan atlet 
selama bertanding.  

Pembuangan sisa metabolisme protein ini diikuti hilangnya 
berbagai mineral penting, seperti potasium, kalsium dan magnesium yang 
pada akhirnya akan menyebabkan dehidrasi, daya tahan menurun dan 
juga bisa menyebabkan terjadinya stroke atau gangguan otak. Protein 
juga bukanlah sumber energi instant yang siap pakai, sebab untuk 
menjadi energi harus menghilangkan unsur nitrogen terlebih dahulu yang 
memerlukan rangkaian proses cukup panjang. 

Makanan menjelang bertanding sebaiknya terdiri atas menu 
ringan yang sudah dikenal atau biasa dikonsumsi atlet, sebab makanan 
mempunyai arti emosional dan harus diingat bahwa ketegangan 
menjelang bertanding akan berpengaruh terhadap prestasi. Disamping itu 
pilihlah makan yang mudah dicerna, hindarkan makanan berlemak, 
karena karena akan membebani percernaan. 
 
2. Makanan pada Hari Pertandingan  

Tujuan: memberi makanan dan cairan yang cukup untuk 
memenuhi energi dan zat gizi agar cadangan glikogen tetap terpelihara. 
Syarat:  
a. Cukup gizi sesuai dengan kebutuhan.  
b. Protein cukup 10-12%, lemak 1-20%, hidrat arang 68-70% dari total 

Kalori.  
c. Banyak mengandung vitamin.  
d. Mudah dicerna, tidak bergas dan berserat, serta tidak merangsang 

(pedas, asam).  
e. Cairan gula diberikan dalam konsentrasi rendah 
 
Berbagai hal yang perlu diperhatikan: 
a. Pilih makanan yang tinggi karbohidrat terutama jenis karbohidrat 

komplek, misalnya: nasi, mie, bihun, makroni dan kue-kue seperti 
bolu, biskuit, krakers, dll. 

b. Hindarkan karbohidrat sederhana, seperti minuman manis atau gula, 
sebab minuman manis dengan kadar gula lebih dari 2.5 gram/100 ml 
air (hipertonik) akan menyebabkan terjadnya Hipoglikemia 
(penurunan kadar gula darah). Dengan gelaja antara lain: lemas, 
mudah tersinggung,sakit kepala, lapar, pucat dan beringat, bingung, 
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kejang, hilang kesadaran. Hal tersebut terjadi karena otak kekurangan 
suplai makanan (Glukosa merupakan satu-satunya sumber makanan 
bagi otak)  

c. Hindari makanan yang terlalu banyak gula, seperti sirup, soft drink, 
coklat, satu jam sebelum bertanding. Pemakaian gula sebelum 
bertanding akan merugikan sebab selain mempunyai efek osmotik, 
juga akan meningkatkan sekresi insulin yang akan mengakibatkan 
terjadinya hipoglikemia.  

d. Mengatur waktu makan sesuai dengan jadwal pertandingan.  
e. Memperhitungkan waktu pencernaan dari jenis bahan makanan yang 

diberikan.  
f. Memberikan makanan tambahan dalam bentuk cair yang kaya akan 

zat gizi, karena makanan cair lebih cepat meninggalkan lambung dari 
pada makanan padat dan diberikan dua jam sebelum bertanding.  

g. Bila kebiasaan dekat waktu bertanding tidak dapat makan yang 
cukup, maka makan malam sebelum hari bertanding harus 
diusahakan makanan yang banyak karbohidrat dan snack sebelum 
tidur dipilih makanan yang banyak karbohidrat dan rendah lemak, 
misalnya krakers, biskuit, toast. Whole milk (susu sempurna) 
termasuk makanan/ minuman banyak mengandung lemak yang 
sebaiknya dihindarkan, sebab waktu cerna lama yang memperberat 
perut selama pertandingan berlangsung.  

h. Hindarkan makanan berat-berserat. Sayuran berserat atau sayuran 
mentah akan menimbulkan volume feaces yang memperberat alat 
cerna. 

i. Hindarkan makanan merangsang dan mengandung gas. Makanan 
yang terlalu pedas, terlalu asam dan mengandung gas, seperti kol, 
sawi, durian, nangka sebaiknya tidak dikonsumsi menjelang 
bertanding, sebab akan mengganggu proses pencernaan dan 
menimbulkan rasa tidak nyaman di lambung.  

j. Alkohol sebaiknya ditinggalkan. Olahragawan harus cukup selektif 
dalam memilih makanan/minuman menjelang bertanding, sebab 
akhir-akhir ini banyak beredar minuman pabrik yang kadang-kadang 
beralkohol. 

k. Memberi makanan yang telah dikenal oleh atlet atau makanan yang 
mengandung arti bagi yang bersangkutan dapat dilakukan, tetapi 
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harus selektif, misalnya atlet menyukai ayam kentucky sebelum 
bertanding sebaiknya diganti ayam bakar.  

l. Memberi cukup banyak cairan dengan interval waktu tertentu.  
m. Susunan pola hidangan seperti pola hidangan pada tahap 

pemeliharaan status gizi dimodifikasi dengan menambah jenis snack 
tinggi karbohidrat. 

 
Tabel 4.  Pengaruh Pemberian Makanan/Minuman terhadap Kinerja. 

Jenis 
Makanan 

Lama Pertandingan 
0-90 menit 90 menit-3 jam > 3 Jam 

Makanan 3 
jam sebelum 
bertanding 

Tidak 
membantu 

Tidak 
membantu 

Membantu 
suplai glukosa 
otot dan darah. 
Memperbaiki 
endurance 
(Daya Tahan) 

Cafein Membantu 
setelah 60 menit 

Memperbaiki 
endurance 
(Daya Tahan) 

Memperbaiki 
endurance 
(Daya Tahan) 

Minuman 
mengandung 
5-10% KH 

Tidak 
membantu 

Memperbaiki 
endurance 
(Daya Tahan) 

Memperbaiki 
endurance 
(Daya Tahan) 

Makanan 
tinggi KH cair 

Tidak 
membantu 

Memperbaiki 
endurance 
(Daya Tahan) 

Memperbaiki 
endurance 
(Daya Tahan) 

Sumber: (Lirisqi,2019:179) 
 
Waktu makan:  
a) 3-4 jam sebelum bertanding: makanan utama terdiri dari nasi, sayur, 

lauk-pauk dan buah.  
b) 2-3 jam sebelum bertanding: snack/makanan kecil, misalnya: 

krackers, roti, dll.  
c) 1-2 jam sebelum bertanding: cairan/minuman. 
 
Pertandingan sepanjang hari:  

Sehari sebelum bertanding istirahat yang cukup, dan makan pagi, 
siang dan malam terdirii dari makanan lengkap tinggi karbohidrat. 
Minuman ekstra cairan sepanjang hari. Pada hari pertandingan, makan 
pagi bergantung toleransi atlet seperti biasanya, pada hari pertandingan 
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usahakan makan snack tinggi karbohidrat (krackers, biskuit) setiap 1,5-2 
jam untuk mempertahankan gula darah dalam keadaan normal, makan 
siang rendah lemak, berarti makanan tidak boleh digoreng, tidak 
menggunakan santan kental dan minumlah air sebelum merasa haus. ‘ 
 
Kebutuhan Cairan:  

Tubuh manusia sebagian besar atau sekitar 60% adalah cairan, 
maka selama berlatih atau bertanding status hidrasi atlet harus benar-
benar dipertahankan, sebab kekurangan cairan 1% akan mengurangi 
prestasi, kekurangan 3-5% akan menganggu sirkulasi dan kekurangan 
25% berakibat kematian. Cairan yang diperlukan untuk mempertahankan 
status hidrasi atlet diperoleh dari intake makanan, hasil metabolisme, dari 
minuman sebelum, selama dan sesudah bertanding. Pada pertandingan 
olahraga endurance, seperti marathon, seorang atlet dapat kehilangan 
kehilangan cairan melalui keringat sebanyak 2-4 liter per jam, lewat 
pernapasan sebesar 130 cc/jam, dalam keadaan biasa kehilangan cairan 
lewat tractus respiratoris hanya 15 cc/jam (Lirisqi, 2019:179). 

Kebutuhan cairan bagi orang awam dengan kerja sedang, sekitar 
6 gelas sehari, sedangkan untuk olahragawan adalah sekitar satu liter 
setiap pengeluaran energi sebanyak 1.000 kalori atau 2,5 -4 liter sehari. 
Sehari sebelum bertanding minumlah ekstra cairan paling sedikit 2-3 
gelas besar. Dua jam sebelum bertanding dapat minum 2-3 gelas karena 
ginjal baru akan mengeluarkan air seni 60-90 menit kemudian, dan 5-15 
menit sebelum bertanding minum 1-2 gelas. Selama bertanding atlet 
dapat minum pada saat istirahat, seperti pada cabang olahraga sepakbola 
dan bolavoli.  

Untuk cabang olahraga marathon dan balap sepeda nomor jalan 
raya tiap 10-15 menit minum 200-300 ml (1-2 gelas). Pada cuaca panas 
kebutuhan cairan semakin meningkat 3 kali dari yang dianjurkan. Untuk 
mengetahui apakah atlet cukup minum sebagai pengganti keringat keluar, 
dapat dilihat dari jumlah dan warna urine. Jika jumlah urine sedikit dan 
warnanya tua, berarti kurang minum, dapat juga dengan menimbang berat 
badan, setiap kehilangan berat badan 0,5 kg setelah berlatih atau 
bertanding minumlah 2 gelas air. 
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3. Makanan Saat Bertanding  
Pada umumnya pertandingan yang berlangsung lebih dari 90 

menit, seperti marathon dan balap sepeda, pada saat-saat bertanding di 
pos-pos tertentu terdapat tambahan makanan untuk memenuhi kebutuhan 
kalori selama bertanding. Sebaiknya makanan dalam bentuk cair, 
mengandung 400-500 Kalori, mislnya campuran juice buah, gula dan 
tepung maizena, yoghurt dengan tepung-tepungan yang disesuaikan 
dengan selera atlet. Makanan cair lebih cepat dicerna, diminum 2 jam 
sebelum bertanding.  

Jenis makanan cair harus diperkenalkan dan dibiasakan dahulu 
sebelum dipergunakan dalam pertandingan. Jika atlet kurang 
menyukainya, dapat diberikan makan padat seperti pisang, crackers, kue 
apem, dan lain-lain atau produk makanan suplemen yang mudah dan 
ringan dibawa yang mengandung banyak karbohidrat. 
 
4. Makanan Setelah Bertanding  

Untuk mempersiapkan atlet mengikuti pertandingan pada hari 
berikutnya perlu disusun diet khusus, dengan tujuan untuk memulihkan 
simpa-nan energi dan zat gizi (memulihkan simpanan glikogen, 
mengembalikan status hidrasi dan keseimbangan elektrolit).  
Syarat-syarat makanan setelah bertanding:  
a. Cukup energi,  
b. Tinggi karbohidrat (60-70%), vitamin dan mineral,  
c. Cukup protein dan rendah lemak,  
d. Banyak cairan.  
Hal-hal yang perlu diperhatikan:  
a. Setiap penurunan 500 gram berat badan tubuh memerlukan cairan 

pengganti sejumlah 500 cc.  
b. Pada penurunan berat badan 4-7% berat badan akan kembali normal 

setelah 24-48 jam.  
c. Berikan minum dengan interval waktu tertentu.  
d. Jenis minuman juice buah yang banyak mengandung kalium dan 

natrium, misalnya juice tomat, belimbing, dll.  
e. Untuk memulihkan kadar gula darah, tubuh memerlukan karbohidrat 

1 gram /Kg berat badan, berikan 1 jam setelah bertanding.  
f. Pilihlah jenis karbohidrat kompleks dan disakarida.  
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g. Pada umumnya atlet malas makan setelah bertanding, untuk itu 
berikan ½ porsi dari biasanya dan tambahlah makanan cair yang 
banyak karbohidrat. 

  
5. Pemulihan Status Gizi  

Masa pemulihan dapat diartikan sebagai masa akhir 
pertandingan, dalam periodisasi latihan disebut masa transisi. Pada masa 
ini olahragawan tetap melakukan kegiatan fisik yang bertujuan untuk 
memulihkan kondisi fisik serta mempertahankannya kualitas yang telah 
dicapai pada masa kompetisi, selanjutnya dipersiapkan untuk memasuki 
masa periodi-sasi latihan berikutnya.  

Pengaturan makanan mengikuti tata laksana makanan setelah 
bertanding. Kebutuhan energi disesuaikan dengan aktivitas yang 
dilakukan sehari-hari. Biasanya pada masa ini sudah tidak berada pada 
pemusatan latihan, atlet harus tetap mempertahankan kebiasaan makan 
yang sudah terpola seperti pada saat di pemusatan latihan. Berbagai hal 
yang perlu dipertimbangkan:  
a. Kebutuhan energi disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan. 
b. Gizi seimbang dan bervariasi.  
c. Tetap mengontrol berat badan agar selalu dalam batas-batas ideal.  
d. Apabila status gizi menurun dapat dipergunakan susunan pola 

hidangan peningkatan gizi. Bila status gizi tetap terpelihara, gunakan 
susunan hidangan pemeliharaan status gizi. 
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Isilah jawaban di bawah yang benar! 
1. Jelaskan sistem energi dalam pemain sepak takraw 
2. Jelaskan perencanaan gizi atlet sepak takraw  
3. Jelaskan pengembangan kondisi fisik atlet sepak takraw  
4. Jelaskan tahap persiapan gizi menjelang pertandingan 
5. Jelaskan tahap recovery gizi setelah pertandingan 
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Tujuan pembelajaran: 
 
 
 
 
 
 
 

A.  Sistem Pertandingan 

Pada penyelenggaraan suatu event olahraga persiapan yang 
matang merupakan suatu kebutuhan yang mutlak. Selanjutnya dalam 
teknis pelaksanaan faktor-faktor lain yang mendukung keberhasilan 
sangat banyak salah satunya adalah sistim pertandingan. Tujuannya 
adalah untuk mengatur sebaik mungkin teknik-teknik mempertandingkan 
dengan cara yang benar dan adil agar setiap peserta memperoleh rasa 
puas dalam mengikuti pertandingan, walaupun dia / regunya tidak 
memperoleh kemenangan. 

Dalam menerapkan sistem pertandingan beberapa hal yang perlu 
diperhatikan adalah : 
1. Jumlah peserta pertandingan ( putra / putri ) 
2. Waktu yang tersedia untuk pertandingan ( putra / putri ) 
3. Jenis cabang olahraga yang dipertandingkan ( putra / putri ) 
4. Alat-alat / perlengkapan yang tersedia 
5. Lapangan / gedung untuk pertandingan yang tersedia 
6. Tenaga-tenaga teknis / pelaksana yang ada 
7. Biaya yang disediakan 
8. Semuanya saling mendukung, kurang salah satu atau lebih akan 

mempengaruhi yang lain. 
 

BAB 9 
PERATURAN PERMAINAN 

Dalam bab ini menjelaskan sistem pertandingan, cara permainan, pemimpin 
pertandingan , pemimpin pertandingan, undian & pemanasan, sistem penilaian 
(angka/point), cara menghitung angka, time out, penghentian permainan 
sementara, dicipline (tata tertib), pinalty (hukuman), kelakuan buruk para tim 
official (manager atau pelatih), umum 



178      OLAHRAGA SEPAK TAKRAW     
   Pembelajaran Berbasis Blended Learning  

Pada garis besarnya sistem pertandingan dapat dibagi menjadi 3 
kelompok: 

 Sistem gugur / luruh 
 Sistem kompetisi 
 Sistem kombinasi (sistem gugur dan kompetisi) 

 
1. Sistem Gugur  

Pelaksanaan pertandingan yang paling singkat dan pada 
prinsipnya tiap peserta yang kalah bertanding tidak berhak melanjutkan 
pertndingan atau masuk kotak. Hal-hal yang berkaitan dengan 
pelaksanaan sistem gugur ini sangat banyak. Disini hanya disajikan 
sedikit dari penyelenggaraan dengan sistem gugur. Dalam pelaksanaanya 
sistem ini dapat berkembang. 
Adapun cara penyajian sistim gugur dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : 
a. Penyajian langsung 

Penyajian ini hanya dapat dilaksanakan apabila jumlah peserta 
secara kebetulan merupakan bilangan 2 berpangkat atau selanjutnya 
disebut bilangan pokok yaitu : 21, 22, 23, 24,…. 2X = 2, 4, 8, 16, 32 
…dst 
b. Ronde pendahuluan 

Apabila jumlah peserta yang terdaftar bukan merupakan bilangan 
pokok maka penyajian dengan ronde pendahuluan dibenarkan kalau 
jumlah peserta tersebut lebih dekat dengan bilangan pokok di bawahnya, 
jadi menuju bilangan pokok dibawahnya. Misal jumlah peserta 10 regu 
maka bilangan pokok terdekat adalah 8, dengan demikian akan diadakan 
babak penyisihan terlebih dahulu untuk menuju bilangan pokok 8 dengan 
mempertandingkan 2 pasang, selanjutnya sebagai akibatnya 2 regu akan 
tersisih. Dan penyajian / penempatan babak pendahuluan juga harus adil. 
Misal jumlah regu 10 maka penempatannya dikelompok atas 1 dan di 
kelompok bawah 1 dan seterusnya. 
c. Penyajian menggunakan Bye 

Jika peserta pertandingan bukan merupakan bilangan pokok, 
disamping penyajian dengan menggunakan ronde pendahuluan, 
penyajiannya menggunakan sistim Bye bila mana jumlah peserta lebih 
dekat pada bilangan pokok diatasnya. Misal jumlah regu ada 13 karena 
angka 13 lebih dekat ke angka 16 dari pada bilangan pokok 8. Jumlah 
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Bye ada 3 (16-13) dan penempatannya / penyajiannya juga harus adil 
yaitu diatas, ditengah, dan dibawah. 
 
2. Sistem Kompetisi 

Yaitu sistem kompetisi yang pada dasarnya memberikan 
kesempatan pada tiap peserta dalam satu group untuk saling berhadapan . 
Dalam pengetrapannya sistim kompetisi dibagi menjadi 2 ialah : 
a. Setengah kompetisi 

Yaitu bila setiap peserta saling berhadapan sekali satu sama lain 
dalam seluruh pertandingan. 
 
Beberapa rumus untuk setengah kompetisi sebagai berikut : 

 Jumlah ronde n-1 (regu genap), dan n (regu ganjil) 
 Jumlah main tiap regu n-1 

 Jumlah bertanding satu ronde = n (regu genap), dan n-1 (regu ganjil) 

 Jumlah pertandingan semua ½ n (n-1) 
 

Adapun salah satu teknik penyajian untuk ½ kompetisi dalam 
penyajian metode ini dibedakan 2 cara yaitu cara ganjil dan genap. 
 
Regu ganjil 
Jumlah regu 7 peserta, sedang jumlah pertandingan ½ n (n-1) = ½ .7 (7-1) 
= 21 kali. 
 

Regu A B C D E F G 
A X 2 3 4 5 6 7 
B 1 X 3 4 5 6 7 
C 1 2 X 4 5 6 7 
D 1 2 3 X 5 6 7 
E 1 2 3 4 X 6 7 
F 1 2 3 4 5 X 7 
G 1 2 3 4 5 6 X 

 
Dari bagan diatas yang perlu diperhatikan adalah :  A-G nama / kode regu 
peserta  
Ma = main, Me = menang, Ka = kalah, Se = seri, SG = selisih gol, Pe = 
peringkat 
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Angka-angka pada bagan tersebut menunjukkan babak atau ronde yaitu 
siapa yang bertanding. Misal angka 1 merupakan petunjuk ronde pertama 
dan atas dasar itu yang bertanding : A vs B, D vs F, C vs G demikian 
seterusnya angka 2 sebagai ronde ke dua.  
Cara pengisian angka-angka dimulai dari angka terkecil 1 dibawah B 
diteruskan kesebelah kanan 2,3 dan seterusnya sampai petak akhir disini 
terisi angka 6, karena jumlah peserta 7 maka penempatan angka 7 
berbelok ke bawah. Petak-petak yang masih kosong dibawah angka 7 
diisi mulai angka kecil 1, 2, 3 dan seterusnya sehingga petak terisi penuh. 
Selanjutnya petak-petak yang masih kosong diisi dengan cara seperti 
pada bagan, kalau ke bawah angka membesar sedang kalau kesamping 
kiri angka mengecil. 
 
Regu genap 
Jumlah regu 8 peserta, sedang jumlah pertandingan ½ n (n-1) = ½ .8 (8-1) 
= 28 kali. 

Regu A B C D E F G H 
A X 2 3 4 5 6 7 8 
B 1 X 3 4 5 6 7 8 
C 1 2 X 4 5 6 7 8 
D 1 2 3 X 5 6 7 8 
E 1 2 3 4 X 6 7 8 
F 1 2 3 4 5 X 7 8 
G 1 2 3 4 5 6 X 8 
H 1 2 3 4 5 6 7 X 

 
Dari bagan diatas yang perlu diperhatikan adalah pengisian petak-petak 
dibawah angka terakhir sebelah kanan dan disini angka 7 ; sebab bila 
petak-petak dibawah 7 ini telah terisi angka-angka menurut cara regu 
genap maka pengisian petak-petak lain yang masih kosong sama dengan 
pengisian regu ganjil, juga pengisian permulaan petak atas. 
Pengisian petak-petak sebelah kanan dibawah angka 7 : 
Pertama mengisi petak atas mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya ke 
sebelah kanan sampai petak akhir 7. Kedua pengisian petak-petak 
dibawah dibawah 7 dimulai dengan angka genap terkecil yaitu 2 
kemudian meningkat dengan penambahan 2, disini 4 dan 6 tidak lebih 
lagi. Ketiga petak-petak dibawah angka 6 diisi dengan angka ganjil 
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terkecil yaitu 1 kemudian meningkat dengan penambahan 2 yaitu 3 
kemudian 5 dan seterusnya. Keempat melanjutkan mengisi petak-petak 
tengah yang masih kosong dengan cara sama seperti mengisi regu ganjil 
yaitu kebawah membesar lalu kesamping kiri mengecil  
Pada ronde kedua yang bertanding tinggal mencari angka-angka dua pada 
petak-petak bagan : A vs C, B vs H, D vs G , dan E vs F; ronde ke 5 yang 
bertanding adalah : A vs F, B vs E, C vs D , dan G vs H demikian 
seterusnya. 
 
b. Kompetisi penuh 

Yaitu bila setiap peserta saling berhadapan dua kali dengan lawan 
yang sama dalam seluruh pertandingan. 
Cara seperti ini jarang dilakukan karena dalam pelaksanaannya 
memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang banyak. Namun ada 
juga yang menggunakan cara ini untuk tujuan mengadakan promosi 
degradasi. Pelaksanaannya sama dengan ½ kompetisi, kemudian tinggal 
diulang, baik untuk regu ganjil maupun genap. 
Jumlah pertandingan seluruhnya menggunakan rumus n (n-1), misal 
perserta 7 maka jumlah pertandingan 7. (7-1) = 42 kali. 
 

Regu A B C D E F G 
A X 2 3 4 5 6 7 
B 1 X 3 4 5 6 7 
C 1 2 X 4 5 6 7 
D 1 2 3 X 5 6 7 
E 1 2 3 4 X 6 7 
F 1 2 3 4 5 X 7 
G 1 2 3 4 5 6 X 

 
Dari bagan tersebut yang perlu diperhatikan adalah pengisian petak-petak 
seluruhnya, baik petak yang bawah, selanjutnya : 
Pengisian petak atas sama dengan pengisian ½ kompetisi cara yang ganjil 
Pengisian petak bawah caranya sama hanya kode angka dimulai dengan 
angka 8 dan maksimal 14 Pelaksanaan pertandingan dapat dimulai dari 
kelompok petak atas semua mulai dengan ronde I dan seterusnya sebagai 
kompetisi putaran pertama 
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Putaran kedua adalah pelaksanaan ronde-ronde pada petak-petak 
dibawah. Jadi apabila putaran kedua telah dilaksanakan semua berarti 
telah berakhir seluruh acara kompetisi, tinggal melanjutkan misalnya 
promosi degradasi. 
 Sebagai contoh regu-regu mana yang bertanding pada ronde I dan ronde 
IV jawab : A vs B, C vs G, dan D vs F; A vs E, B vs D, dan F vs G ( 
putaran I )  
Regu-regu mana yang bertanding pada ronde II dan ronde V untuk 
putaran kedua, jawab : melihat angka-angka 9 dan angka-angka 12 pada 
petak-petak bawah maka dapat disusun sebagai berikut ; A vs B, E vs F, 
dan D vs G; sedang ronde V, C vs D, B vs E, dan A vs F demikian 
seterusnya. 
 
3. Kombinasi Sistem Gugur Dan Sistem Kompetisi 

Banyak keuntungan yang diperoleh dari sistim ini, bagi pihak 
penyelenggara dengan jatah waktu yang tersedia mampu melaksanakan 
sedang dari segi peserta akan memperoleh rasa kepuasan mengikuti 
pertandingan karena bukan sistem gugur semata yang diterapkan. Sudah 
barang tentu dalam pelaksanaannya peserta dibagi menjadi dua kelompok 
(pool) dulu, pelaksanaan pertandingan dengan sistim ½ kompetisi 
selanjutnya diambil ranking tertentu (biasanya juara dan runner up) 
kemudian dari urutan masing-masing kelompok dipertandingkan silang 
dengan sistem gugur untuk memperoleh urutan juara. Alasan pokok dari 
perpaduan sistem ini adalah :  
Pertama, bila dilaksanakan dengan kompetisi saja akan memakan waktu 
yang lama maka sering peserta-peserta dibagi dalam group-group 
menurut kebutuhannya  
Kedua, kalau hanya dilaksanakan dengan sistim gugur umumnya bagi 
peserta merasa tidak puas, apalagi bila peserta berdatangan dari luar 
daerah dimana sekali bertanding kalah masuk kotak. Kekalahan ini sering 
bukan karena faktor teknik atau prestasi sebenarnya tapi faktor non 
teknik: lelah perjalanan, baru penyesuaian makanan / cuaca maka 
diharapkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pihak penyelenggara 
dalam pelaksanaan pertandingan. 
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Penentuan Pemenang 
1. Penentuan pemenang sistim gugur 

Penentuan pemenang dalam sistim ini adalah bila terjadi seri atau 
draw pada akhir pertandingan berarti waktu telah habis. Memang dalam 
beberapa cabang permainan satu sama lain tidak sama pengetrapannya 
namun pada dasarnya tidak jauh berbeda antara lain diperpanjang waktu 
bermain , dan atau dalam waktu perpanjangan itu diberlakukan suddent 
death. Apabila langkah terakhir sudah tidak dapat lagi untuk menentukan 
urutan juara baru dilakukan undian. 

 
2. Penentuan pemenang ½ kompetisi  

Pertandingan ½ kompetisi tidak jarang terjadi dua atau lebih 
peserta memiliki biji atau nilai sama. Disini akan dibahas beberapa 
cabang olahraga yang dipertandingkan dengan sistem setengah kompetisi. 
 

B. Cara Permainan 
1. Sepak takraw dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu 

terdiri 3 orang. 
2. Satu orang dari tiap regu berdiri di bagian belakang yang dinamakan 

“tekong”.  
3. Dua orang lain berada di depan sebagai pemain depan, yang di 

sebelah kiri dinamakan “apit kiri” dan di sebelah kanan disebut “apit 
kanan” 

4. Pemain harus memakai seragam dan sepatu 
5. Sebelum permainan dimulai maka dilakukan undian untuk: 

1. Memilih bola 
2. Memilih tempat  

6. Wasit dan penjaga garis (linesman) 
1. Pertandingan dipimpin oleh seorang wasit 
2. Penjaga garis (empat orang) duduk di empat penjuru lapangan 
3. 1 orang penjaga garis duduk berhadapan dengan wasit 

7. Permulaan permainan 
1. Regu yang memilih bola memulai permainan 
2. Pemegang game (set) pertama, memulai permainan set kedua 

8. Cara-cara melakukan sepakan permulaan 
1. Salah satu kaki tekong (server) hendaklah berada dalam lingkaran 
2. Pelambung bola harus berdiri dalam lingkaran penjuru dibagian 
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3. Pemain yang satu lagi harus berdiri di dalam lingkungan 
4. Regu yang menerima servis boleh berdiri dimana saja di dalam 

lingkaran 
5. Bila pada saat servis bola menyentuh jaring dan masuk ke 

lapangan lawan maka servis harus diulang 
9. Kesalahan-kesalahan, pelanggaran, dan mati 

1. Kesalahan dan pelanggaran 
(a) Regu yang melakukan servis 

(1) Tekong tidak menyepak pada lambungan pertama 
(2) Salah satu kaki tekong tidak diletakkan dalam lingkaran 

sewaktu melakukan servis. 
(3) Kedua kaki pelambung bola dan pemain depan lainnya 

tidak berada di dalam garis seperempat lingkaran, 
walaupun tekong sebelah kakinya berada di dalam 
lingkaran. 

(4) Apit kiri atau kanan mengangkat kaki sewaktu 
melambungkan bola kepada tekong, pada waktu 
melakukan sepakan permulaan 

(5) Pemain menginjak garis (walaupun seorang) 
(6) Pemain berada di luar lapangan (walaupun seorang) 
(7) Pemain berada di luar langan tempat para pemain 

bertukar posisi. 
(b) Regu yang menerima servis 

(1) Berada di luar lapangan 
(2) Berjalan, menggeretak, mengejek dengan tujuan 

mengganggu pihak lawan 
2. Mati bagi regu yang melakukan servis 

(a) Bola menyangkut jaring dan tidak masuk lapangan lawan 
(b) Bola keluar lapangan  
(c) Bola servis menyentuh jaring dan masuk ke lapangan lawan 3 

× berturut-turut 
(d) Tidak dapat membuat point 

 
3. Kedua regu dalam permainan 

(a) Menginjak garis tengah  
(b) Bola jatuh di dalam lapangan sendiri atau di luar lapangan 
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(c) Bola menyentuh jaring dan tidak masuk ke lapangan lawan 
(d) Bola mengenai tangan/lengan 
(e) Mengepit bola 
(f) Memegang jaring atau tiang 
(g) Memainkan bola lebih dari 3 × berturut-turut 
(h) Memasuki lapangan lawan 
(i) Menahan kawan dari menyentuh jaring, tiang dan bangku 

wasit. 
10. Servis ulangan 

Bola servis menyentuh jaring dan jatuh di lapangan lawan 
(sampai 2 × berturut-turut) 
 

C. Pemimpin pertandingan 
Pertandingan sepak takraw dipimpin oleh: 

1. Satu official referee. 
2. Dua wasit ( wasit utama dan wasit II ) 
3. Enam penjaga garis/ linesman’s ( 4 disisi lapangan dan 2 digaris 

belakang) 
 

D. Undian & Pemanasan 
1. Sebelum permainan dimulai, wasit akan melakukan undian, siapa 

yang menang undian berhak memilih “ sepak mula”. 
2. Pemanasan selama 2 ( dua) menit dan hanya ( lima ) orang saja yang 

diperkenankan berada di lapangan pada saat pemanasan. Terdiri dari 
3 ( tiga pemain) dan pelatih. 

 

E. Sistem Penilaian (Angka/Point) 
1. Angka kemenangan untuk satu game adalah 21 point 
2. Jika kedua regu mendapatkan angka 15 atau 20 point sama, maka 

pertandingan akan dilanjutkan dengan menambah jumlah point, yaitu: 
1. Penambahan 17 point bila kedua regu mendapat angka sama 15 

point 
2. Penambahan 25 point bila kedua regu mendapat angka sama 20 

point 
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3. Jika kedua regu sama-sama memenangkan satu game permainan 
diteruskan dengan game terakhir (rubber set) dan pemenang set 
ketiga adalah pemenang pertandingan 

4. Pada set ketiga setelah salah satu regu memperoleh nilai 8 diadakan 
pertukaran tempat 

 

F. Cara Menghitung Angka  
1. Angka kemenangan bagi satu babak (set) ialah 21 kecuali pada posisi 

angka 20-20, wasit menyebut “ Setting Up 25 Point 
2. Selesai satu babak kedua regu bertukar tempat. Pertukaran tempat 

akan dilakukan juga dalam babak rubber set, bila salah satu regu 
telah mencapai angka 15, kecuali kalau angka 14-14, wasit menyebut 
“ Setting” 17 point. Jika pertukaran tempat tidak dilakukan pada 
angka yang ditetapkan pada babak rubber set ini, maka pertukaran 
tempat harus dilakukan dengan segera setelah diketahui kesalahan 
tersebut. Angka yang terakhir tetap berlaku. 

3. Jika kedua regu masing-masing memenangkan satu babak, penentuan 
keputusan permainan akan dilaksanakan pada babak ketiga (rubber 
set) 

4. Jika angka kedua regu sama pada hitungan 20-20, maka akan di 
lakukan setting menjadi 25 point 

5. Penghentian Permainan Sementara, karena gangguan cuaca atau ada 
pemain cedera dengan waktu tidak lebih dari 5 menit. Apabila lebih 
dari 5 menit pemain tidak dapat melanjutkan sepanjang belum 
diadakan pergantian pemain dapat dilakukan sepanjang belum 
diadakan pergantian pemain sebelumnya. 

6. Regu yang menolak tuntutan tambahan angka pada kesempatan yang 
pertama, tidak dapat menuntut tambahan angka pada kesempatan 
yang kedua. 

7. Pertandingan dimainkan dalam 2 set dengan diselingi istirahat 2 
menit, pada akhir set pertama/kedua termasuk Tie Break. 

8. Apabila masing-masing regu memenangkan 1 set, maka permainan 
akan dilanjutkan dengan set “Tea break” dengan 21 point, kecuali 
pada posisi 20-20, pemenang ditentukan pada selisih 2 angka, sampai 
batas akhir angka 25.  
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9. Sebelum set Tie Break dimulai wasit II akan melakukan undian 
“Toss”. Regu yang menang undian toss akan melakukan sepak mula 
pada set Tie Break ini. Pada pertukaran tempat pada set Tie Break 
akan dilakukan apabila salah satu regu mencapai angka 11. 

 

G. Time Out 
Setiap regu dapat meminta “TIME OUT” 1 menit setiap 

setkepada wasit melalui Tim Manager atau pelatih (termasuk set “tie 
break”), ketika bola mati. Selama time out hanya 5 orang yang 
diperbolehkan berada di garis belakang/base line. (3 pemain dan 2 
pelatih). 
 

H. Penghentian Permainan Sementara 
1. Wasit yang sedang memimpin pertandingan dapat menghentikan 

permainan sementara yang disebabkan karena gangguan lapangan, 
gangguan keamanan, gangguan cuaca atau ada pemain cedera dengan 
waktu lebih dari 5 menit. Apabila lebih dari 5 menit pemain tidak 
dapat melanjutkan permainan maka penggantian pemain dapat 
dilakukan sepanjang belum ada penggantian sebelumnya.  

2. Pemain yang cidera diizinkan 5 menit sebagai injury time out setelah 
5 menit pemain tersebut tak dapat melanjutkan permainan, maka 
penggantian dapat dilakukan selama belum terjadi penggantian 
sebelumnya. 

3. Selama penghentian sementara, semua pemain tidak diperbolehkan 
meninggalkan lapangan untuk menerima minuman/makanan atau 
bantuan lainnya. 

 

I. Dicipline (Tata Tertib) 
1. Setiap pemain harus mematuhi peraturan permainan. 

2. Selama permainan berlangsung, hanya kapten regu yang 

diperbolehkan berhubungan dengan wasit, kecuali atas kehendak 

wasit. 
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J. Pinalty (Hukuman)  
Pemain yang melanggar peraturan dibawah ini akan mendapat hukuman 
pernyataan dari wasit apabila: 
1. Memperhatikan sikap tidak sopan kepada, pemain lain atau penonton 

juga kepada wasit atas keputusan yang diambil. 
2. Menampakkan sikap tidak bersahabat dan tidak sopan. 
3. Menghubungi wasit yang bertugas secara kasar mengenai suatu 

keputusan yang diambil. 
4. Meninggalkan lapangan permainan tanpa permisi kepada wasit yang 

memimpin pertandingan. 
5. Memberikan bola kepada pihak lawan dengan menggunakan kaki 

atau melemparkannya dengan kasar. 
6. Berkelakuan tidak sopan selama permainan. 

 
Catatan: wasit menggunakan kartu sebagai berikut: 
b. Kartu Kuning-Peringatan  
c. Kartu Merah-Pengusiran 
Kartu Merah akan diberikan apabila: 
a. Apabila pemain telah menerima kartu Kuning pada pertandingan 

yang sama.  
b. Sikap kasar (tidak sopan) seperti: memukul, menendang, meludah dll  
c. Menggunakan kata-kata kotor atau caci maki.  
 
Catatan: pemain yang mendapat kartu merah, harus segera keluar 
lapangan sebagai ganjaran indicipline. Penggantian pemain diizinkan 
sesuai dengan peraturan butir. Pemain yang telah dikenai kartu merah 
tidak diizinkan bermain pada permainan berikutnya sampai dikeluarkan 
keputusan lain dewan hakim.  
 

K. Kelakuan Buruk Para Tim Official 
(Manager Atau Pelatih)  

1. Tindakan tat tertib diberikan kepada Tim Official karena  
2. Melanggar tata tertib dan peraturan permainan.  
3. Mendukung tindakan pemainnya yang melanggar tata tertib dan 

peraturan permainan.  
4. Menganggu jalannya permainan. 
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L. Umum 
Wasit yang memimpin pertandingan bersama Official Referee 

akan menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan masalah yang 
belum tercantum dalam peraturan ini. Keputusan Official Referee adalah 
mutlak (tidak dapat diganggu gugat). 
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Rangkuman 
Dalam menerapkan sistem pertandingan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan adalah : 
1. Jumlah peserta pertandingan ( putra / putri ) 
2. Waktu yang tersedia untuk pertandingan ( putra / putri ) 
3. Jenis cabang olahraga yang dipertandingkan ( putra / putri ) 
4. Alat-alat / perlengkapan yang tersedia 
5. Lapangan / gedung untuk pertandingan yang tersedia 
6. Tenaga-tenaga teknis / pelaksana yang ada 
7. Biaya yang disediakan  
8. Semuanya saling mendukung, kurang salah satu atau lebih akan 

mempengaruhi yang lain. 
 
Cara Permainan 
1.  Sepak takraw dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu 

terdiri 3 orang. 
2. Satu orang dari tiap regu berdiri di bagian belakang yang dinamakan 

“tekong”.  
3. Dua orang lain berada di depan sebagai pemain depan, yang di 

sebelah kiri dinamakan “apit kiri” dan di sebelah kanan disebut “apit 
kanan” 

4. Pemain harus memakai seragam dan sepatu 
5. Sebelum permainan dimulai maka dilakukan undian 
6. Wasit dan penjaga garis (linesman) 
7. Permulaan permainan 
8. Cara-cara melakukan sepakan permulaan 
9. Kesalahan-kesalahan, pelanggaran, dan mati 
10. Servis ulangan 
 
Sistem Penilaian (Angka/Point) 
1. Angka kemenangan untuk satu game adalah 21 point 
2. Jika kedua regu mendapatkan angka 15 atau 20 point sama, maka 

pertandingan akan dilanjutkan dengan menambah jumlah point, yaitu: 
a. Penambahan 17 point bila kedua regu mendapat angka sama 15 

point 
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b. Penambahan 25 point bila kedua regu mendapat angka sama 20 
point 

3. Jika kedua regu sama-sama memenangkan satu game permainan 
diteruskan dengan game terakhir (rubber set) dan pemenang set 
ketiga adalah pemenang pertandingan.  

4. Pada set ketiga setelah salah satu regu memperoleh nilai 8 diadakan 
pertukaran tempat 

 

Cara menghitung angka  
1. Angka kemenangan bagi satu babak (set) ialah 21 kecuali pada posisi 

angka 20-20, wasit menyebut “ Setting Up 25 Point 
2. Selesai satu babak kedua regu bertukar tempat. Pertukaran tempat 

akan dilakukan juga dalam babak rubber set, bila salah satu regu 
telah mencapai angka 15, kecuali kalau angka 14-14, wasit menyebut 
“ Setting” 17 point. 

3. Jika kedua regu masing-masing memenangkan satu babak, penentuan 
keputusan permainan akan dilaksanakan pada babak ketiga (rubber 
set) 

4. Jika angka kedua regu sama pada hitungan 20-20, maka akan di 
lakukan setting menjadi 25 point 

5. Penghentian Permainan Sementara, karena gangguan cuaca atau ada 
pemain cedera dengan waktu tidak lebih dari 5 menit 

6.  Regu yang menolak tuntutan tambahan angka pada kesempatan yang 
pertama, tidak dapat menuntut tambahan angka pada kesempatan 
yang kedua. 

7. Pertandingan dimainkan dalam 2 set dengan diselingi istirahat 2 
menit, pada akhir set pertama/kedua termasuk Tie Break. 

8. Apabila masing-masing regu memenangkan 1 set, maka permainan 
akan dilanjutkan dengan set “Tea break” dengan 21 point, kecuali 
pada posisi 20-20, pemenang ditentukan pada selisih 2 angka, sampai 
batas akhir angka 25.  

9. Sebelum set Tie Break dimulai wasit II akan melakukan undian 
“Toss”.   
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Penghentian Permainan Sementara 

1. Wasit yang sedang memimpin pertandingan dapat menghentikan 
permainan sementara yang disebabkan karena gangguan lapangan, 
gangguan keamanan, gangguan cuaca atau ada pemain cedera dengan 
waktu lebih dari 5 menit. 

2. Pemain yang cidera diizinkan 5 menit sebagai injury time out setelah 
5 menit pemain tersebut tak dapat melanjutkan permainan. 

3. Selama penghentian sementara, semua pemain tidak diperbolehkan 
meninggalkan lapangan untuk menerima minuman/makanan atau 
bantuan lainnya. 

 
Dicipline (Tata Tertib) 
a. Setiap pemain harus mematuhi peraturan permainan. 
b. Selama permainan berlangsung, hanya kapten regu yang 

diperbolehkan berhubungan dengan wasit, kecuali atas kehendak 
wasit. 

 
Pinalty (Hukuman)  
1. Memperhatikan sikap tidak sopan kepada, pemain lain atau penonton 

juga kepada wasit atas keputusan yang diambil. 
2. Menampakkan sikap tidak bersahabat dan tidak sopan. 
3. Menghubungi wasit yang bertugas secara kasar mengenai suatu 

keputusan yang diambil. 
4. Meninggalkan lapangan permainan tanpa permisi kepada wasit yang 

memimpin pertandingan. 
5. Memberikan bola kepada pihak lawan dengan menggunakan kaki 

atau melemparkannya dengan kasar. 
6. Berkelakuan tidak sopan selama permainan. 
 
Kelakuan Buruk Para Tim Official (Manager Atau Pelatih)  
1. Tindakan tat tertib diberikan kepada Tim Official karena  
2. Melanggar tata tertib dan peraturan permainan.  
3. Mendukung tindakan pemainnya yang melanggar tata tertib dan 

peraturan permainan.  
4. Menganggu jalannya permainan. 
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Umum 
Wasit yang memimpin pertandingan bersama Official Referee 

akan menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan masalah yang 
belum tercantum dalam peraturan ini. Keputusan Official Referee adalah 
mutlak (tidak dapat diganggu gugat). 
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Latihan Soal 
Pilihan jawaban di bawah yang benar dengan memberikan tanda 
silang (X) 
1. Angka kemenangan untuk satu game set dalam permainan sepak 

takraw adalah ..... 
a. 15 point 
b. 21 point 
c. 17 point 
d. 30 point 

2. Dalam permainan sepak takraw bila terjadi angka 20 sama biasanya 
dilakukan penambahan angka sebanyak ..... 
a. 21 point 
b. 30 point 
c. 25 point 
d. 22 point 

3. Dalam permainan sepak takraw bila terjadi angka 15 sama biasanya 
dilakukan penambahan angka sebanyak ..... 
a. 22 point 
b. 18 point 
c. 17 point 
d. 12 point 

4. Dalam permainan sepak takraw pertandingan dimainkan dalam   .... 
a. 5 set 
b. 3 set 
c. 2 set 
d. 1 set 

5. Dalam permainan sepak takraw istirahat dapat diberikan selama ..... 
a. 2 menit 
b. 3 menit 
c. 5 menit 
d. 10 menit 

6. Pemain sepak takraw yang bertugas menyepak bola pada lambung 
pertama adalah.... 
a. Kapten 
b. Apit kiri 
c. Linesman  
d. Apit kanan 
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7. Pemain sepak takraw yang melambungkan bola dari sebelah kanan 
saat melakukan servis disebut.... 
a. Tekong 
b. Apit kanan 
c. Apit kiri 
d. Linesman 
e. Kapten  

8. Setiap pemain sepak takraw boleh memainkan bola berturut –turut 
sebanyak... 
a. 1 kali  
b. 2 kali 
c. 3 kali 
d. 4 kali 

9. Petugas pertandingan sepak takraw yang mengawasi bola masuk atau 
bola keluar disebut...  
a. Wasit 
b. Kapten 
c. Linesman 
d. Tekong 

10. Berikut ini merupakan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan bola 
mati dalam permainan sepak takraw, kecuali ...... 
a. Tekong tidak menyepak bola pada lambungan pertama 
b. Penerima bola bebas berdiri di lapangan sendiri 
c. Apit mengangkat tangan pada saat melambungkan bola 
d. Tekong berada di luar lingkaran saat servis 

 
Isilah jawaban di bawah yang benar! 
1. Sebutkan 3 macam sistem pertandingan sepak takraw dan jelaskan !  
2. Jelaskan terkait Penalty/Hukuman dalam permainan sepak takraw  
3. Jelaskan sistem penilaian (Angka/Point) 
4. Jelaskan cara menghitung angka 
5. Jelaskan penghentian permainan sementara dalam permainan sepak 

takraw 
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Strategi dan Taktik 

Sepak Takraw 
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Tujuan pembelajaran: 
 
 
 
 

Dalam permainan sepak takraw serangan umumnya dilakukan 
oleh penyemes tapi sering juga dikatakan service adalah serangan 
pertama terhadap lawan, tujuan penyerangan ialah untuk menghasilkan 
poin. Setiap pemain memungkinkan untuk melakukan penyerangan, 
penyerangan yang berdasarkan analisa kelemahan lawan dan kemampuan 
pemain membaca karakter permainan lawan juga membantu dalam 
melakukan serangan hal ini akan lebih banyak menghasilkan 
kemungkinan keberhasilannya dari pada hanya melakukan smash keras 
dikarenakan setiap pemain pasti memiliki titik kelamahan, smash 
merupakan salah satu sepakan dalam permainan sepak takraw sebagai 
upaya serangan kepada pihak lawan untuk menciptakan poin (Fitrianto, 
2018:47). 

Umumnya permainan sepak takraw poin diperoleh seorang 
penyemes akan tetapi tidak menutup kemungkinan semua pemain dan 
posisi bisa menciptakan peluang membuat poin. Berawal dari tekong 
dengan proses latihan service yang tertarget akan menjadi otomatisasi 
yang baik dalam keadaan permainan sesungguhnya, pengumpan juga 
memiliki peran penting dalam serangan tidak hanya bertugas sebagai 
pengumpan akan tetapi sekarang ini seorang pengumpan (feeder) juga 
dituntun bisa melakukan smash dan bisa memberikan variasi umpan yang 
tidak bisa terbaca oleh lawan dengan melakukan umpan kejutan ke 
daerah pertahanan paling belakang regu lawan (Fitrianto, 2018:48). 
Terlebih seorang smasher setidaknya menguasai dua teknik serangan agar 
bisa memberikan serangan yang tidak mudah dibaca regu lawan serangan 
yang bervariatif akan sangat efektif dilakukan untuk membuat poin 
sehingga regu lawan akan kesulitan membaca karakter bermain. 
Penyerangan harus dilatih secara khusus untuk memberikan pemahaman 

BAB 10 
STRATEGI DAN TAKTIK 

 

Dalam bab ini menjelaskan strategi dan metode 
latihan taktik 
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kesetiap pemain agar bisa menciptakan poin, setiap posisi memiliki pola 
penyerangannya masing-masing, proses latihan penyerangan yang 
terencana akan menghasilkan keefektifan dalam setiap serangan dan 
permainan yang menarik dalam pertandingan sesungguhnya. 
 

A. Strategi  
Strategi drill merupakan cara melakukan yang baik untuk 

menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu dan sekaligus sebagai sarana 
untuk memperoleh ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan 
keterampilan, ciri khas dari strategi ini (drill) adalah kegiatan yang 
berupa pengulangan yang berkali-kali supaya asosiasi stimulus dan 
respons menjadi sangat kuat dan tidak mudah untuk dilupakan. Dengan 
demikian terbentuklah sebuah keterampilan (pengetahuan) yang setiap 
saat siap untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan”. Strategi drill 
sangat sesuai apabila digunakan untuk pemain sepak takraw, yang 
bertujuan untuk agar pemain dapat menguasai keterampilan gerak 
tertentu (Semarayasa, 2016:36). Dalam hal ini permainan sepak takraw 
dilakukan dengan strategi konvensional yaitu, strategi pembelajaran 
dengan menilai-nilai teknik gerakan sepakan, artinya gerakan yaitu 
dengan melakukan gerakan teknik-teknik sepakan, secara berulang-ulang. 
Berkaitan strategi metode drill adalah cara belajar yang lebih 
menekankan komponen-komponen teknik.  

Strategi drill merupakan strategi metode pembelajaran yang 
menekankan pada penguasaan teknik suatu cabang olahraga yang dalam 
pelaksanaanya dilakukan secara Berulang-ulang. Dalam hal ini 
pembelajaran gerakan sepakan dengan strategi drill dapat dilakukan 
drilling atau latihan secara terus menerus. Oleh karena itu, dalam strategi 
metode drill perlu disusun tata urutan pembelajaran yang baik agar 
pemain terlibat aktif, sehingga akan diperoleh hasil yang optimal. 

Model latihan adalah proses jangka panjang secara kontinyu dan 
berubah secara terus menerus karena model latihan akan berkembang 
berkaitan dengan atletnya, latihan dapat dikatakan suatu kegiatan 
olahraga yang sistematis dalam waktu yang panjang, ditingkatkan secara 
bertahap dan perorangan, bertujuan membentuk manusia yang berfungsi 
fisiologis dan psikologisnya untuk memenuhi tuntunan tugas, hal ini akan 
menambah variasi serangan dalam permainnya (Fitrianto, 2018:48). 
Penyerangan dan pertahanan merupakan dua sisi yang saling berlawanan 
dari satu hal yang sama, walaupun masing-masing memiliki sasaran yang 
berbeda, penyerangan dihubungkan oleh dimana pemain harus mampu 
melakukan perubahan yang cepat dan efektif, dalam keefektifan serangan 
dapat memprediksi hasil akhir permainan itu, dengan strategi serangan 
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yang baik maka lawan akan mengalami hambatan dalam melakukan 
pertahanan. 

Strategi bermain merupakan bentuk pembelajaran yang dikonsep 
dalam bentuk permainan. Dalam pelaksanaan pemain dapat bermain 
menerapkan suatu teknik dasar sepakan ke dalam bentuk permainan. 
Melalui permainan teknik dasar sepakan, dapat diharapkan akan 
meningkatkan motivasi dan minat pemain sepak takraw untuk menjadi 
lebih maksimal, sehingga akan diperoleh hasil belajar yang optimal 
(Semarayasa, 2016:36). Strategi bermain merupakan bentuk 
pembelajaran yang dikonsep dalam bentuk permainan, yang 
mengaplikasikan teknik ke dalam suatu permainan. Hal yang tidak kalah 
pentingnya yang juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam 
teknik dasar sepakan dalam permainan sepak takraw pada khususnya 
adalah faktor pemain sepak takraw itu sendiri. Setiap pemain sepak 
takraw mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam melakukan 
suatu gerakan keterampilan, baik di latihan maupun bertanding. 
Perbedaan kemampuannya terutam kualitas fisik, karena kemampuan 
fisik berhubungan dengan kemampuan gerak dasar (motor ability) yang 
akan sangat mempengaruhi penampilan pemain sepak takraw dalam 
melakukan gerakan-gerakan teknik dasar sepakan. Salah satu perbedaan 
dari setiap individu dalam mengembangkan suatu keterampilan gerak 
terletak pada kemampuan motorik atau kemampuan gerak dasar, 
terjemahan dari motor ability.  
 

B. Metode Latihan Taktik Pada Sepak Takraw 
 
1. Taktik Bertahan 

a. Bertahan dengan lemaparan tangan oleh masing pemain tekong 
yang menyerupai bentuk permainan sesungguhnya dengan 
hitungan angka sesuai dengan aturan permainan sepak takraw. 

b. Latihan menerima bola pertama dengan menggunakan 
kayu/papan yang terfokus pada satu posisi ke posisi lainnya. 

c. Latihan menerima bola pertama dengan menggunakan raket yang 
terfokus pada satu posisi ke posisi lainnya. 

d. Latihan menerima bola pertama dengan lemparan selama 15 kali 
perkenaan dengan benar. Lemparan difokuskan pada satu bagian 
perkenaan ke bagian perkenaan lainnya. Jika terjadi kesalahan 
dari ketentuan jumlah perkenaan yang ditentukan, maka akan 
terjadi pengulangan sampai dengan jumlah perkenaan terpenuhi. 

e. Latihan menerima bola pertama dengan langsung dari tekong. 
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f. Menerima bola pertama dari smash yang dilakukan pada daerah 
lingkaran tekong. 

 
2. Taktik Menyerang 

a. Pematangan taktik menyerang dengan pola 123 adalah 1 tekong, 
2 adalah umpan, 3 adalah smash. 

b. Pematangan taktik menyerang dengan pola 132 
c. Pematangan taktik menyerang dengan pola 213 
d. Pematangan taktik menyerang dengan pola 313 

 
3. Taktik Bertahan dan Menyerang 

a. Simulasi bermain dengan servis menggunakan kayu dengan 
berbagai arah, dan regu bertahan berusaha untuk menerima bola 
pertama dan sekaligus melakukan serangan ke daerah lawan. 

b. servis dengan menggunakan kayu ke arah apit kiri 1 kali 
sentuhan, dilanjutkan umpan oleh apit kanan dan serangan smash 
oleh apit kiri. 

c. Servis dengan menggunakan kayu ke arah tekong 1 kali 
sentuhan, selanjutnya diumpan oleh apit kanan kemudian di 
smash oleh apit kiri 20 kali 2 repetisi. 

d. Servis dengan menggunakan kayu ke arah apit kanan, selanjutnya 
melakukan umpan sendiri kemudian di smash oleh apit kiri 20 
kali 2 repetisi. 

e. Servis dengan menggunakan kayu ke arah apit kiri selanjutnya 
melakukan umpan sendiri kemudian di smash sendiri 20 kali 2 
repetisi. 

f. Simulasi bermain dengan 1 regu melakukan tekong secara terus-
menerus, regu yang lainnya bertahan dan menyerang dengan 
mengacu pada jumlah poin kemenangan 1 set. Simulasi ini 
dilakukan secara bergantian antar regu. 

g. Simulasi bermain dalam suasana bertanding yang sebenarnya. 
Dari beberapa penyajian taktik bertahan dan menyerang yang 
dikemukakan di atas hanya meruapakan gambaran kecil yang 
dapat dikembangkan lebih luas lagi oleh para pelatih dan 
pembina yang ada d klub-klub sepak takraw yang ada. 
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RANGKUMAN 
Dalam permainan sepak takraw serangan umumnya dilakukan oleh 

penyemes tapi sering juga dikatakan service adalah serangan pertama 
terhadap lawan, tujuan penyerangan ialah untuk menghasilkan poin. 
Setiap pemain memungkinkan untuk melakukan penyerangan, 
penyerangan yang berdasarkan analisa kelemahan lawan dan kemampuan 
pemain membaca karakter permainan lawan juga membantu dalam 
melakukan serangan hal ini akan lebih banyak menghasilkan 
kemungkinan keberhasilannya dari pada hanya melakukan smash keras 
dikarenakan setiap pemain pasti memiliki titik kelamahan, smash 
merupakan salah satu sepakan dalam permainan sepak takraw sebagai 
upaya serangan kepada pihak lawan untuk menciptakan poin. 

Umumnya permainan sepak takraw poin diperoleh seorang penyemes 
akan tetapi tidak menutup kemungkinan semua pemain dan posisi bisa 
menciptakan peluang membuat poin. Berawal dari tekong dengan proses 
latihan service yang tertarget akan menjadi otomatisasi yang baik dalam 
keadaan permainan sesungguhnya, pengumpan juga memiliki peran 
penting dalam serangan tidak hanya bertugas sebagai pengumpan akan 
tetapi sekarang ini seorang pengumpan (feeder) juga dituntun bisa 
melakukan smash dan bisa memberikan variasi umpan yang tidak bisa 
terbaca oleh lawan dengan melakukan umpan kejutan ke daerah 
pertahanan paling belakang regu lawan 
 
Strategi  

Strategi bermain merupakan bentuk pembelajaran yang dikonsep 
dalam bentuk permainan. Dalam pelaksanaan pemain dapat bermain 
menerapkan suatu teknik dasar sepakan ke dalam bentuk permainan. 
Melalui permainan teknik dasar sepakan, dapat diharapkan akan 
meningkatkan motivasi dan minat pemain sepak takraw untuk menjadi 
lebih maksimal, sehingga akan diperoleh hasil belajar yang optimal. 
 
Metode Latihan Taktik 
1. Taktik Bertahan 
2. Taktik Menyerang 
3. Taktik Bertahan Dan Menyerang 
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Isilah jawaban di bawah yang benar! 
1. Jelaskan strategi permainan sepak takraw 
2. Jelaskan taktik permainan sepak takraw 
3. Jelaskan perbedaan strategi dan taktik permainan sepak takraw 
4. Apakah strategi dan taktik dalam permainan sepak takraw memiliki 

persamaan, jika iya tolong jelaskan? 
5. Bagaimana menurut anda terkait strategi dan taktik permainan sepak 

takraw  
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Perwasitan  
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Tujuan pembelajaran: 
 
 
 
 

Wasit adalah seorang yang memiliki wewenang untuk mengatur 
jalannya suatu pertandingan olahraga. Wasit memiliki hak penuh selama 
pertandingan kepada seluruh pemain dan pelatih dan official sebuah 
tim.  Ada bermacam-macam istilah wasit. Dalam bahasa Inggris dikenal 
referee, umpire, judge atau linesman. Wasit dituntut agar selalu tegas, 
adil, disegani, dan ditakuti oleh semua pemain dan official. Ia harus 
pandai, cerdik, dan tidak memihak pada salah satu tim atau pemain 
tertentu. Oleh karena itu, wasit harus menguasai teknik-teknik perwasitan 
dan peraturan pertandingan dengan sempurna. Seperti pemimpin pada 
umumnya penampilan wasit sangat menentukan ketika ia berada di 
lapangan, wasit harus tampak berwibawa dan memiliki kharisma. 
 

A. Petunjuk Untuk Wasit Sepak Takraw 
Wasit dapat meningkatkan mutu dari permainan sepak takraw ini 

jika ya memimpin dengan penuh semangat dan disiplin. Sebelum 
permainan dimulai, wasit terlebih dahulu hendaklah : 
1. Memeriksa lapangan, garis (lines), jaring (net), bola dan keadannya. 
2. Memberikan petunjuk secara singkat kepada penjaga garis (lines 

man). 
3. Menetapkan regu mana yang pertama melakukan service (sepakan 

permulaan) 
4. Memperkenalkan regu yang akan bermain dan pemain-pemainnya. 
5. Mengumumkan regu yang pertama melakukan sepakan permulaan 

(service) 
6. Mulai permainan : 

BAB 11 
PERWASITAN 

 

Dalam bab ini menjelaskan tentang petunjuk untuk wasit, tugas pokok seorang 
wasit,  menjadi wasit yang ideal, wasit sebagai seorang pemimpin, hambatan 
yang dihadapi wasit, faktor keberhasilan wasit, faktor kegagalan wasit 
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Sebelum angka 0-0 diumumkan, Wasit hendaklah : 
1. Mengawasi regu yang menerima service 

1) Ketiga-tiganya berada di dalam lapangan 
2) Tidak membelakangi regu yang melakukan service 

2. Mengawasi regu yang melakukan sepakan permulaan (service) 

 Ketiga-tiganya berada di dalam lapangan 
 Kedua kaki pemain apit kanan/apit kiri dalam seperempat 

lingkaran, kecuali Tekong sebelah 
 kakinya (kanan/kiri) di dalam lingkaran. 

 Tidak menginjak garis manapun juga (walaupun seorang) 

 Tempat pemain tidak bertukar 

 APIT tidak mengangkat kakinya sewaktu melambungkan bola 
atau Tekong sewaktu melakukanTendangan Awal Sepak Takraw 

 Menyepak bola sepakan permulaan 

 Menyerukan perkataan berikut jika regu yang melakukan service 
mati 

 Kandas : pindah bola 
 Keluar (out) : atau pindah 

 Menyerukan perkataan "Batal" jika kedua regu (walaupun 
seorang dalam permainan) 

 Mengapit atau menahan bola 

 Menginjak garis tengah 

 Menyentuh jaring 

 Memainkan bola lebih dari tiga kali berturut-turut 
 Bola kena tangan (bawah bahu hingga jari) 

 Menggertak, melakukan gerakan-gerakan menghadang atau 
berjalan-jalan (service) 

 Memegang tiang jaring atau bangku wasit 

 Masuk ke lapangan lawan 

 Menahan kawannya dari menyentuh jaring, tiang jaring bahu 
wasit atau garis tengah 

 Mengumumkan angka sebelum service dilakukan 

 Mengumumkan perkataan berikut ini jika terjadi tambahan angka 
(menanyakan kepada regu 

 yang menunggu angka 13 atau 14). 
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 Angka 13 sama tambahan angka 5 

 Angka 14 sama tambahan angka 

 Angka 14,16,17... bola akhir 

 Game terakhir... Tukar tempat (angka 8 pertama) 

 Mengumumkan kemenangan sesuatu regu 
 Menang WO. 

 

B. Tugas Pokok Seorang Wasit 
Tugas pokok seorang wasit adalah memimpin suatu pertandingan 

agar pertandingan itu berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. 
Sebenarnya wasit adalah seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi 
orang yang dipimpinnya agar mau berusaha untuk memperlancar 
pertandingan. Agar wasit dapat melaksanakan hal itu maka ia harus 
memenuhi peraturan perwasitan yaitu: 
1. Bakat 

Menurut J.W. Bunn, perwasitan itu adalah suatu seni. Pribadi 
yang dapat mengembangkan seni dari potensi dirinya diharapkan menjadi 
wasit yang baik. Selain itu memerlukan bakat sehingga perwasitan juga 
memerlukan bakat. 
2. Kemauan 

Kemauan untuk menjadi wasit yang baik adalah modal utama 
dalam mengembangkan kemampuan mewasiti. Dengan adanya kemauan 
yang besar akan mendorong seorang untuk belajar mencari pengalaman 
dan berlatih. 
3. Kesegaran jasmani dan sehat 

Seorang wasit yang mempunyai kesegaran jasmani baik akan 
mampu menjalankan tugasnya sebagai wasit yang baik artinya tanpa 
gangguan jasmaniah orang yang sehat berarti bebas dari penyakit. Agar 
wasit tetap sehat sebaiknya ia selalu melakukan latihan-latihan fisik. 
4. Kewibawaan 

Wasit adalah seorang pemimpin. Agar sukses dalam memimpin 
seorang pemimpin harus mempunyai wibawa. Kewibawaan wasit dapat 
diperoleh antara lain dengan: 

1. Kepribadian wasit yang baik 
2. Sikap perwujudan yang baik 
3. Cara berpakaian yang sopan dan sesuai dengan situasi 
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4. Klasifikasi perwasitan tinggi 
5. Banyak pengalaman 
6. Kecakapan wasit yang baik. 

5. Pemusatan Perhatian 
            Selama bertugas wasit harus mampu memusatkan perhatian 
kepada tugas yang sedang diembannya. Seorang wasit juga harus mampu 
menguasai peraturan permainan dan peraturan pertandingan. Jadi 
sebelum terjun memimpin pertandingan seoreng wasit harus benar-benar 
menguasai teori perwasitan sebagai bekal untuk kemantapan batin 
didalam menjalankan tugasnya. 
a. Untuk bias menjadi seorang wasit yang memimpin suatu 

pertandingan maka seorang wasit dan pembantu-pembantunya 
(assisten) harus memiliki persyaratan tertentu yaitu: Memahami dan 
menguasai peraturan permainan dan pertandingan (suatu cabang 
olahraga) secara menyeluruh 

b. Mengerti dam memahami tentang teknik dan taktik olahraga yang 
mereka tekuni 

c. Memiliki sikap kepribadian dan mental yang baik 
d. Bertindak cepat, tegas, adil dan bijaksana 
e. Memiliki kesegaran jasmani yang tinggi. 
 

C. Menjadi Wasit yang Ideal 
            Untuk  menjadi wasit yang  baik,  maka ada  beberapa syarat yang  
perlu  dipenuhi, yaitu:  syarat-syarat formal dan  syarat-syarat psikologis. 
1. Syarat-syarat Formal. Yaitu syarat yang harus  dipenuhi  untuk 

menjadi seorang wasit. Syarat-syarat  ini sudah ditentukan dalam 
aturan yang  telah ditetapkan  oleh masing-masing induk organisasi 
olahraga baik nasional maupun internasional. 

2. Syarat-syarat Psikologis. Yaitu  syarat-syarat khusus yang 
mencer-minkan  kemampuan, kepribadian  dan  cara kerja wasit yang 
akan bermanfaat di dalam melakukan kepemimpinannya  di lapangan. 
Syarat-syarat  ini hendaknya sudah  dimiliki  wasit dan dapat  
digunakan  sebagai modal untuk menjadi wasit yang ideal. 

Adapun  syarat-syarat  dasar  psikologis tersebut antara lain : 
1. Mempunyai  intelegensi  umum  yang  cukup baik.  Intelegensi 

menyangkut  kemampuan  dasar yang dimiliki oleh seorang wasit.  
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Kemampuan   itu menyangkut kemampuan dalam memahami, 
menganalisa  dan  mensintesa suatu  persoalan, kemampuan antisipasi 
gerakan, dan kemampuan bahasa yang cukup baik verbal maupun 
isyarat. 

2. Mempunyai hasrat berprestasi yang baik. Seorang  wasit yang ideal 
dituntut untuk selalu memiliki motivasi untuk berpresta-si secara 
memadai. Prestasi seorang wasit tidak saja  dilihat dari  strata  ijasah 
wasitnya, melainkan dilihat dari keberhasilan dalam setiap memimpin 
pertandingan  dan  upaya untuk selalu  bisa menjalankan fungsi dan 
tugasnya di lapan-gan maupun di luar lapangan. 

3. Memiliki kematangan kepribadian. Seorang  pribadi wasit yang 
matang  tidak saja dilihat dari stabilitas emosional-nya, melainkan 
juga dari integritas perilaku dan perbuatannya.  

4. Memiliki penyesuaian diri yang baik. Menyesuaikan diri dengan 
situasi  pertandingan merupakan modal yang penting bagi seorang  
wasit. Dengan kemampuan penyesuain diri ini, seorang wasit akan  
dengan mudah mengatasi persoalan persoalan  yang muncul di 
lapangan. 

5. Memiliki kepercayaan diri. Kepercayaan diri menyangkut persepsi 
akan kemampuan diri dalam  mengatasi   semua persoalan yang ada. 
Keragu-raguan adalah bibit dari rusaknya keputusan yang  diam-bil 
dari seorang wasit. Kepercayaan  diri  seorang wasit bisa berfluktuasi, 
dari sangat percaya  diri hingga  kurang percaya  diri. Pengalaman 
pertandingan memiliki peran  yang cukup penting  di dalam  
membentuk kepercayaan diri di samping wasit  tersebut  memang 
sudah  memiliki  dasar-dasar psikologis yang baik dalam aspek ini. 

6. Teliti. Ketelitian kerja bisa menjadikan  keputu-san akurat. Oleh 
karena itu seorang wasit yang memiliti dasar-dasar teliti diharap-kan 
juga bisa teliti pula di dalam meli-hat persoalan dan dalam 
melakukan pengam-bilan keputusan. 

7. Cukup kreatif.  Wasit perlu kreatif, guna membawa situasi 
pertandingan enak ditonton. Di dalam suatu pertandingan muncul 
kecenderungan iramanya menurun dan ada dalam tempo yang tinggi. 
Bila muncul kejadian seperti itu, wasit perlu untuk lebih  kreatif 
dalam mengarahkan ritme pertandingan. Kreativi-tas  wasit juga 
bermanfaat untuk  mengem-bangkan berbagai macam keputusannya 
dan caranya untuk berkomunikasi dengan pemain. 
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8. Memiliki kemampuan dalam mengambil  keputusan. Mengambil 
keputusan, menurut Wayne Weiton (1992)  meliputi kegiatan 
mengevaluasi lternatif  dan membuat pilihan terhadap alternatif-
alternatif itu. Dengan demikian ada seorang wasit  ditun-tut untuk 
mengevaluasi  alternatif  dan memilih alternatif itu berdasarkan 
informasi yang dilihat dan diperolehnya  dari hakim garisnya. Modal  
ini merupakan salah  satu syarat yang  sangat penting sekali bagi  
seorang wasit. 

9. Memiliki dasar kepemimpinan yang baik. Stogdil (1950) yang 
dikutip oleh Richard H. Cox (1985) menyatakan bahwa 
kepemimpinan  adalah  proses untuk mempengaruhi aktivitas suatu 
kelompok yang terorganis-asi dalam upayanya untuk mencapai  
tujuan yang telah direncanakan dan tujuan yang ingin  dicapai. Dari 
pengertian itu wasit memiliki peran didalam mengorganisir aktivitas 
pelatih khususnya  di dalam mengarahkan  berhasil dan lancarnya 
jalannya pertandingan.  Meskipun  wasit merupakan  diktator   di 
lapangan, namun bila hal itu dijalalankan dalam  pertandingan, maka 
ia tidak saja akan  dimusuhi oleh tidak  tim-tim  yang bertanding, 
melainkan juga suporter  yang menonton pertandingan. 

 

D. Wasit Sebagai Seorang Pemimpin 
Ada beberapa faktor penting yang harus dimiliki seorang wasit 

sebagai seorang pemimpin: 1. confident (percaya diri); 2. tegas dan adil; 

3. idealisme (berpijak pada nilai standar ideal); 4. tanggung jawab tinggi; 

5. caring/tidak selfish (lebih mengutamakan kepentingan umum); 6.  

dignified (bermartabat). 

a. Confident (percaya diri) 

Inilah syarat mutlak pertama yang mesti dimiliki siapapun yang 

ingin jadi wasit. Jangan berharap dan bermimpi jadi wasit kalau tidak 

percaya diri. Ciri pribadi wasit percaya diri adalah: Selalu menganggap 

setiap pemain/atlit/official sejajar dengan dirinya, tidak lebih tinggi dan 

tidak lebih rendah. Tidak menunduk atau mengangkat kepala, apapun 

status orang yang dihadapi: supporter/pendukung yang fanatik, manager 

kaya, tim besar, pemain elite, atau pemain yang biasa. 
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b. Tegas dan adil 

Menjadi wasit yang tegas dan adil memang penuh resiko.  Resiko 

dimusuhi, dicurigai dan bahkan menjadi sasaran kemarahan. Tetapi 

kualitas kepemimpinan wasit dalam pertandingan olahraga.  Wasit yang 

adil dan tegas sangat dibutuhkan, jika tidak ada, maka pertandingan akan 

berlangsung timpang dan bisa memicu anarki. Anarki artinya tidak ada 

pengaturan.  Dengan kata lain, tidak ada lagi yang bisa dipercayai untuk 

membuat keputusan-keputusan di dalam pertandingan. 

 

c. Idealisme 

Wasit sebagai seorang pemimpin yang baik dan memiliki 

kepribadian kuat selalu bersikap idealis. Dia tidak akan kompromi pada 

nilai-nilai idealisme yang prinsip; tapi rela bersikap kompromistis, elastis 

atau pragmatis pada hal-hal yang tidak prinsipil. Fair Play adalah sebuah 

idealisme. Wasit adalah sebuah instrument pendukungnya dan manusia 

adalah individu-individunya. 

 

d. Tanggung Jawab 

Salah satu hal yang membuat induk organisasi olahraga memilih 

wasit utuk  memimpin  suatu pertandingan adalah karena kita dinilai 

memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab itu identik/intrinsik/koheren 

dengan sikap konsisten dalam ucapan dan perilaku. Tanggung jawab juga 

berkaitan erat dengan sikap semangat yang stabil dari awal tugas sampai 

akhir. Dan akan selalu melakukan dan menyelesaikan tugas yang 

diemban dengang penuh dedikasi, tanpa peduli tugasnya mendapat 

apresiasi atau kritikan bahkan makian. 

 

e. Caring/Tidak Selfish atau Egois 

 Seorang wasit dalam pengambilan keputusan tidak egois, 

berusaha mengkomunikasikan dan memerlukan bantuan asisisten 

wasit/pembantu wasit dalam mengambil suatu keputusan. Sehingga 

keputusan memang benar-benar sesuai dengan peristiwa/kejadian yang 

terjadi. 
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f. Dignified (bermartabat) 
Seorang wasit itu simbol yangg mewakili institusi dan seluruh 

anggotanya. Citra baik atau buruk seorang wasit akan mempengaruhi 
citra institusi dan anggotanya. 
 

E. Hambatan yang Dihadapi Wasit 
Menjadi wasit bukan berarti boleh memutuskan tindakan yang 

diinginkan, akan tetapi harus berpedoman pada aturan yang berlaku di 
dalam pelaksanaannya, menjadi wasit tidak semudah yang terlihat 
didalam suatu pertandingan yang sedang berlangsung. Ada juga 
hambatan yang sering dihadapi oleh seorang wasit. Diantaranya yaitu 
apabila wasit salah mengambil keputusan, maka kemungkinan besar yang 
akan terjadi adalah cemooh dari salah satu suporter tim. 
 

F. Faktor Keberhasilan Wasit 
Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan wasit: 
a. Faktor internal 

Faktor yang berasal dari dalam, meliputi; pengetahuan tentang 
ilmu perwasitan dan pengalaman. 
b. Faktor eksternal 

Faktor yang berasal dari luar, meliputi; dorongan atau motivasi 
yang diberikan orang dan bagusnya hubungan kerjasama antara beberapa 
pihak baik dari tim, panitia penyelenggara, dan juga suporter tim. 
 

G. Faktor Kegagalan Wasit 
Wasit dikatakan gagal apabila dalam memimpin suatu 

pertandingan tidak barjalan lancar. Hal ini bisa terjadi apabila seorang 
wasit tidak dibekali oleh pengetahuan, keberanian, dan juga pengalaman. 
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RANGKUMAN 
Wasit adalah seorang yang memiliki wewenang untuk mengatur 

jalannya suatu pertandingan olahraga. Wasit memiliki hak penuh selama 
pertandingan kepada seluruh pemain dan pelatih dan official sebuah tim. . 
Oleh karena itu, wasit harus menguasai teknik-teknik perwasitan dan 
peraturan pertandingan dengan sempurna. Seperti pemimpin pada 
umumnya penampilan wasit sangat menentukan ketika ia berada di 
lapangan, wasit harus tampak berwibawa dan memiliki kharisma. 
 
Petunjuk untuk wasit sepak takraw 
a. Memeriksa lapangan, garis (lines), jaring (net), bola dan keadannya. 
b. Memberikan petunjuk secara singkat kepada penjaga garis (lines 

man). 
c. Menetapkan regu mana yang pertama melakukan service (sepakan 

permulaan) 
d. Memperkenalkan regu yang akan bermain dan pemain-pemainnya. 
e. Mengumumkan regu yang pertama melakukan sepakan permulaan 

(service) 
f. Mulai permainan : Sebelum angka 0-0 diumumkan 
 
Tugas Pokok Seorang wasit 
a. Bakat 

Menurut J.W. Bunn, perwasitan itu adalah suatu seni. Pribadi 
yang dapat mengembangkan seni dari potensi dirinya diharapkan menjadi 
wasit yang baik. Selain itu memerlukan bakat sehingga perwasitan juga 
memerlukan bakat. 
b. Kemauan 

Kemauan untuk menjadi wasit yang baik adalah modal utama 
dalam mengembangkan kemampuan mewasiti. Dengan adanya kemauan 
yang besar akan mendorong seorang untuk belajar mencari pengalaman 
dan berlatih. 
d. Kesegaran jasmani dan sehat 

Seorang wasit yang mempunyai kesegaran jasmani baik akan 
mampu menjalankan tugasnya sebagai wasit yang baik artinya tanpa 
gangguan jasmaniah orang yang sehat berarti bebas dari penyakit. Agar 
wasit tetap sehat sebaiknya ia selalu melakukan latihan-latihan fisik. 



  
OLAHRAGA SEPAK TAKRAW        215 

Pembelajaran Berbasis Blended Learning   

e. Kewibawaan  
Wasit adalah seorang pemimpin. Agar sukses dalam memimpin 

seorang pemimpin harus mempunyai wibawa 
f. Pemusatan Perhatian  

Selama bertugas wasit harus mampu memusatkan perhatian 
kepada tugas yang sedang diembannya. 
 
Menjadi wasit yang ideal 
a. Syarat-syarat Formal. 
b. Syarat-syarat Psikologis 
c. Mempunyai  intelegensi  umum  yang  cukup baik 
d. Mempunyai hasrat berprestasi yang baik 
e. Memiliki kematangan kepribadian.  
f. Memiliki penyesuaian diri yang baik. 
g. Memiliki kepercayaan diri 
h. Teliti 
i. Cukup kreaktif 
j. Memliki dalam mengambil keputusan 
k. Memiliki dasar kemimpinan yang baik 
 
Wasit Sebagai Seorang Pemimpin 

Ada beberapa faktor penting yang harus dimiliki seorang wasit 
sebagai seorang pemimpin: 1. confident (percaya diri); 2. tegas dan adil; 
3. idealisme (berpijak pada nilai standar ideal); 4. tanggung jawab tinggi; 
5. caring/tidak selfish (lebih mengutamakan kepentingan umum); 6.  
dignified (bermartabat). 
 
Hambatan yang Dihadapi Wasit 

Menjadi wasit bukan berarti boleh memutuskan tindakan yang 
diinginkan, akan tetapi harus berpedoman pada aturan yang berlaku di 
dalam pelaksanaannya, menjadi wasit tidak semudah yang terlihat 
didalam suatu pertandingan yang sedang berlangsung. 
 
Faktor Keberhasilan wasit 
a. Faktor internal 

Faktor yang berasal dari dalam, meliputi; pengetahuan tentang 
ilmu perwasitan dan pengalaman. 
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b. Faktor eksternal 
Faktor yang berasal dari luar, meliputi; dorongan atau motivasi 

yang diberikan orang dan bagusnya hubungan kerjasama antara beberapa 
pihak baik dari tim, panitia penyelenggara, dan juga suporter tim. 
 
Faktor Kegagalan Wasit 

Wasit dikatakan gagal apabila dalam memimpin suatu 
pertandingan tidak barjalan lancar.   
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Isilah jawaban di bawah yang benar! 
1. Jelaskan petunjuk wasit sepak takraw 
2. Jelaskan tugas pokok wasit sepak takraw 
3. Jelaskan hambatan yang dihadapi wasit sepak takraw 
4. Jelaskan faktor keberhasilan wasit sepak takraw 
5. Jelaskan faktor kegagalan wasit sepak takraw 
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Buku ini merupakan penjabaran mengenai rancangan
Sepak Takraw yang mengacu pada aturan pendidikan
dan latihan yang bertujuan untuk memudahkan
pembaca dalam mempelajari Sepak Takraw, dengan
penjelasan yang mudah diterima dan diaplikasikan di
lapangan. Dalam buku ini berisi semua tentang Sepak
Takraw yang meliputi: (1) Rancangan Pembelajaran,
(2) Sejarah Sepak Takraw, (3) Teknik Dasar, (4) Latihan
Fisik, (5) Pemanasan Dan Pendinginan, (6) Taktik Dan
Strategi, (7) Peraturan Permainan (8) Sarana Dan
Prasarana, (9) Tatalaksana Gizi, (10) Latihan Mental,
Dan (11) Perwasitan. Buku ini juga disertai gambar-
gambar pendukung untuk memperjelas pembaca yang
akan mempelajari mengenai sepak takraw. Buku
pembelajaran sepak takraw ini telah dikaji secara
mendalam, walaupun tidak lepas dari kekurangan-
kekurangan dan diperlukan masukan dari pembaca
agar isi dan konten buku menjadi lebih baik, sehingga
pembaca akan lebih mudah mengaplikasikan isi buku
ini untuk suatu keperluan.


