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ANALISIS TENDANGAN DEOL CHAGI OLEGAN PADA ATLET KYORUGI TAEKWONDO 

KOTA KEDIRI CHIKAL YUDIANA SARI 16.1.01.09.0093 FIKS – Penjas 

Chikalyudianasari12@gmail.com Muhammad Yanuar Rizky, M.Pd dan Mokhamad 

Firdaus, M.Or UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI ABSTRAK Taekwondo berasal dari 

Bahasa korea yang memiliki arti yaitu Tae yang berarti kaki yang dapat menghancurkan 

sasaran menggunakan kaki, kwon yakni tangan berarti menghantam sasaran 

menggunakan tangan dan untuk bertahan, sedangkan do yakni seni yang berarti 

mendisiplinkan diri dengan cara bela diri.  

 

Permasalahan penelitian ini adalah seberapa besar tingkat tendangan Deol Chagi 

Olegan T2PDNA Pada Atlet Kyorugi Taekwondo Kota Kediri? Penelitian ini 

menggunakan penelitian ini adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. dalam penelitian ini adalah pada siswa atlet 

kota kediri sebanyak 8 atlet. Maka dalam populasi diatas berjumlah 8 atlet. Dalam 

penelitian ini, teknik yang digunakan adalah total sampling yang artinya mengambil 

sampel dari keseluruhan populasi.  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Dari data hasil tes yang diperoleh dapat 

dilihat sejauh mana tingkat keterampilan testi yang melakukan tes. Dapat dikatakan 

hasil tes keterampilan tendangan deol chugi dapat menunjukan atau menggambarkan 

kemampuan seorang atlet di arena. Artinya jika hasil tes baik maka kemampuan atlet 

melakuan tendangan deol chugi saat di arena juga baik KATA KUNCI : Tendangan 

DeolChagi, Kyorugi, Taekwondo 



LATAR BELAKANG Taekwondo berasal dari Bahasa korea yang memiliki arti yaitu Tae 

yang berarti kaki yang dapat menghancurkan sasaran menggunakan kaki, kwon yakni 

tangan berarti menghantam sasaran menggunakan tangan dan untuk bertahan, 

sedangkan do yakni seni yang berarti mendisiplinkan diri dengan cara bela diri.  

 

Taekwondo merupakan seni beladiri yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan 

beberapa komponen biomotor yang baik dalam tubuh manusia (Devi Tirtawijaya 

2005:200). Taekwondo memiliki 5 komponen dasar, yaitu : Bagian tubuh yang menjadi 

sasaran (keup so) Bagian tubuh yang digunakan untuk menyerang atau bertahan. Sikap 

kuda-kuda (seogi) Teknik bertahan/menangkis (makki) Teknik serangan (kongkyok kisul) 

yang terdiri dari pukulan/jierugi, sabetan/chagi, tusukan/jjireugi, tendangan/chagi. 

Cabang olahraga taekwondo umumnya menggunakan tendangan baripada pukulan.  

 

Sebab tendangan memiliki kekuatan atau power yang lebih kuat daripada pukulan. 

Dengan sering melatih kekuatan kaki akan membuat power tendangan semakin lebuh 

kuat. Akan tetapi tendangan lebih sukar dilakukan dibandingkan dengan pukulan. 

Taekwondo sendiri memiliki beberapa macam kategori untuk dipertandingkan 

diantaranya kyorugi atau body contact, sehingga kyorugi ini memiliki kemampuan 

biomotor yang baik. Atlet taekwondo dapat melakukan gerakan secara efektif dan 

efisien sehingga dapat menghasilkan pertandingan yang optimal. Kemampuan 

biomotor sangat diperlukan untuk atlet dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi 

kinerja atlet saat bertanding.  

 

Devi Tirtawijaya (2006;37) komponen biomotor dasar yang baik yaitu kekuatan, 

ketahanan, dan kecepatan. Tahun sekarang ini Taekwondo memiliki beberapa 

perubahan, mulai dari pertandingan hingga peraturan pertandingannya. Salah satu 

tendangan yang sering digunakan atlet saat bertanding yaitu tendangan deol chagi, 

dimana tendangan tersebut langsung mengarah ke arah kepala lawan. Dikarenakan 

cukup sulit untuk melakukan tendangan ke arah badan. Teknik tendangan ini bertujuan 

untuk menyerang kepala lawan.  

 

Pelatih lebih sering mengarahkan atletnya untuk menggunakan tendangan deol chagi 

tersebut Alasan mengapa para pelatih sering melatih teknik tendangan deol chagi yaitu 

agar para atlet mampu mencetak poin tiga bahkan empat point dengan sasaran kepala 

lawan. Tetapi jika atlet tersebut melakukan tendangan kearah badan atlet hanya 

mendapat satu atau dua point saja. Teknik tendangan deol chagi ini dapat dilakukan 

saat atlet tersebut tertinggal point cukup jauh. Sehingga teknik tendangan deol chagi 

sangat penting pada saat bertanding diarena. Teknik tendangan ini biasanya 

dikembangkan oleh pelatih agar atlet mampu mengunakan teknik tendangan deol chagi 

dengan tepat.  



 

Keterampilan atlet sangat berpengaruh terhadap teknik tendangan deol chagi ini, atlet 

kyorugi juga harus bisa menggunakan teknik tendangan deol chagi dengan baik saat 

bertanding diarena. Dengan kualitas teknik yang baik akan sangat membantu para atlet 

taekwondo untuk melakukan serangan, hindaran dari lawan membalas serangan dan 

bertahan dengan baik. Sering melatih tehnik tendangan juga sangat membantu atlet 

dalam bertanding. Setiap atlet taekwondo memiliki kemampuan yang berbeda, 

meskipun mereka dilatih dengan pelatih yang sama dan dengan tehnik yang sama pula 

oleh karena itu tidak semua atlet dapat menguasai teknik tendangan deol chagi dengan 

sempurna.  

 

Keterampilan tendangan menurut Devi Tirtawijaya (2005:37) terdiri dari gabungan aspek 

biomotor seperti kecepatan, ketahanan, dan kekuatan. Keterampilan atlet kyorugi belum 

ada tes parameter model tes untuk mengetahui biomotor atlet taekwondo. Belum 

banyak pelatih dan atlet yang tau untuk mengetahui bagaimana kualitas biomotor 

atletnya. Hal ini berimbas padasaat pemilihan atlet untuk mengikuti kejuaraan, seperti 

tanggapan dan keyakinan pelatih saat atlet tersebut dirasa cukup untuk mengikuti 

kejuaraan, atlet juga harus mampu menguasai beberapa macam teknik tendangan dan 

atlet juga harus memiliki jam terbang dan porsi latihan yang cukup untuk mengikuti 

kejuaraan. Pada pemusatan latihan disekolah atau biasa disebut ekstrakurikuler, sampai 

kelas tes parameter belum pernah melakukannya.  

 

Belum banyak pelatih dan atlet yang tau bagaimana cara mengetes atau mengukur 

tendangan deol chagi seorang atlet. Dalam beberapa hal tersebut penulis menemukan 

beberapa masalah dalam pengukuran tes parameter salah satunya yaitu untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan atlet tersebut dalam melakukan tendangan deol 

chagi. Berdasarkan hasil yang dilakukannya penelitian dengan judul “ Analisis 

Tendangan Deol Chagi Olegan T2PDNA Pada Atlet Kyorugi Taekwondo Kota Kediri”.  

 

METODE Teknik Penelitian Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Suharsimi Arikunto (2010 : 234), “penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang paling dimaksudkan untuk mengimformasikan 

mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan”. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

dengan teknik penelitian deskriptif kuantitatif. Peneliti tidak memberikan perlakuan atau 

memanipulasi data untuk pengambilan data.  

 

Sehingga data yang didapatkan dari pelaksanaan tes tendangan deol chagi 

menggambarkan keadaan dilapangan. HASIL DAN KESIMPULAN Dari serangkaian hasil 

penelitian yang sudah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian yaitu 



model tes keterampilan tendangan deol chugi dapat digunakan untuk semua 

taekwondoin. Hal ini ditinjau dari hasil tes yang menyatakan valid dan reliabel terhadap 

model tes keterampilan tendangan deol chugi. Dari data hasil tes yang diperoleh dapat 

dilihat sejauh mana tingkat keterampilan testi yang melakukan tes.  

 

Dapat dikatakan hasil tes keterampilan tendangan deol chugi dapat menunjukan atau 

menggambarkan kemampuan seorang atlet di arena. Artinya jika hasil tes baik maka 

kemampuan atlet melakuan tendangan deol chugi saat di arena juga baik. IV. DAFTAR 
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