
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Setiap cabang olahraga yang sifatnya kompetitif tentu mengharapkan 

tercapainya prestasi yang menekuninya baik secara individu maupun kelompok 

atau tim, itu artinya prestasi dalam cabang olahraga adalah suatu tujuan akhir 

yang harus dicapai suatu kegiatan olahraga prestasi. Untuk mencapai hal tersebut 

salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan adanya upaya pembinaan dan 

salah satunya melalui penerapan latihan yang terprogram secara sistematis,terarah 

dan berkesinambungan. Karate adalah satu dari sekian banyak olahraga 

khususnya beladiri yang cukup lama berkembang di Indonesia. Karate juga 

merupakan suatu cabang olahraga prestasi yang di pertandingkan baik 

di tingkat nasional maupun Internasional. Untuk meningkatkan prestasi olahraga, 

khususnya dalam cabang olahraga Karate, diperlukan latihan yang dapat 

meningkatkan seluruh komponen kondisi fisik, karena kemampuan kondisi fisik 

yang prima sangat menentukan tinggi rendahnya prestasi. Menurut Harsono 

(1993:1) bahwa kondisi fisik yang dimaksud adalah Kekuatan, Daya Tahan, 

Kelentukan, Kelincahan, Kecepatan, dan Power.   

Kebutuhan kondisi fisik tersebut tidak dapat disamakan untuk masing-

masing cabang olahraga, karena setiap cabang olahraga memiliki karakteristik 

gerak tersendiri dan Karate merupakan cabang olahraga yang sangat 

membutuhkan kecepatan pada setiap atletnya.  



 Menurut Yosef Nossek (1982:87) kecepatan merupakan kualitan 

kondisional yang memungkinkan seseorang olahragawan untuk bereaksi secara 

cepat bila rangasangan dan menampilkan / melakukan gerakan secepat mungkin 

karena gerakan–gerakan kecepatan dilakukan dalam waktu yang sesingkat 

mungkin, kecepatan secara langsung bergantung pada waktu yang ada dan 

pengaruh kekuatan. Hal ini akan berkaitan dengan metode dan bentuk-bentuk 

latihan yang akan dilaksanakan sehingga bentuk latihan yang dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan cabang olahraga yang bersangkutan. 

 Dojo SMP Negeri 2  Deli Tua merupakan salah satu Dojo Karate aliran 

SHOTOKAN di Kabupaten Deli Serdang. Dojo ini berdiri pada bulan Januari 

2008. Pada tanggal 6 Januari 2015 penulis melakukan Observasi di Dojo SMP 

Negeri 2 Deli Tua Kabupaten Deli Serdang kepada seorang pelatih yang bernama 

Jimmy Purba (Dan 1 Karatedo). Berdasarkan Informasi yang penulis dapatkan 

dari pelatih Karate Dojo SMP Negeri 2 Deli Tua, jumlah atlet yang berlatih di 

Dojo ini berjumlah 18 orang. Adapun Kejuaraan dan Prestasi Yang diraih oleh 

Atlet Karate Dojo SMP Negeri 2 Deli Tua dapat dilihat pada  Lampiran 1.  

 Dalam Karate ada 3 Teknik yang menjadi bagian utama : Kihon (Teknik 

dasar), Kata (Jurus), dan Kumite (Simbolon Bermanhot, 2013:2). Teknik dasar 

yang dimiliki atlet di Dojo ini masih kurang baik. Pada atlet Karate di Dojo ini 

selain pukulan masalah yang dimiliki terdapat pada kemampuan tendangan.  

Dalam melakukan tendangan sangat diperlukan tendangan yang akurat ke daerah 

sasaran. Salah satunya tendangan yang dilakukan dengan  kaki  lurus  menendang  



ke arah perut yang disebut tendangan Maegeri Chudan. Untuk  melakukan 

tendangan Maegeri Chudan  yang baik dapat diperoleh dari latihan yang 

berulang–ulang dan terprogram (Overload). Menurut Pelatih Jimmy Purba, hasil 

tendangan Maegeri Chudan  yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan, 

karena sebenarnya latihan yang diberikan sudah baik. Untuk itu, diperlukan 

bentuk latihan untuk menunjang peningkatan–peningkatan fisik dalam 

keberhasilan melakukan kecepatan tendangan Maegeri Chudan. 

 Selanjutnya Penulis melihat, dari waktu latihan yang diberikan setiap 

pertemuannya (2 Jam) seharusnya teknik dasar yang dimiliki sudah sangat baik 

termasuk tendangan Maegeri Chudan . Namun, tendangan Maegeri Chudan  yang 

dihasilkan tetap belum maksimal, mudah diantisipasi lawan. Dikarenakan pada 

saat melakukan tendangan atlet Karate tidak memusatkan pada kaki tendang, 

perputaran atau dan lecutan pada saat menendang tidak ada. Salah satu faktor 

yang menyebabkan tidak tercapainya kecepatan tendangan yang maksimal adalah 

tidak adanya koordinasi antar otot.  Maksudnya disini adalah setiap otot itu harus 

dapat memberikan setiap peranannya terhadap suatu gerakan yang akan 

dilakukan, salah satu otot yang berperan penting dalam kecepatan tendangan 

Mageri chudan adalah otot perut dan otot tungkai. Bila kita analisis tendangan 

Maegeri Chudan dimana tendangan Maegeri Chudan mengangkat kaki setinggi 

paha dan melecutkan kaki kedepan mengarah ke ulu hati,pada saat melakukan 

tendangan Maegeri Chudan seorang atlet harus mampu menendang dengan cepat. 

Kecepatan yang dimaksud adalah kecepatan gerak, dimana kecepatan gerak 

adalah kecepatan mengubah arah dalam gerak yang utuh. 



 Kemudian Pada tanggal 9 Januari 2015 penulis melakukan Test pendahuluan di 

Dojo SMP Negeri 2 Deli Tua dan mengambil data test hasil otot perut, otot 

tungkai dan kecepatan tendangan Maegeri Chudan  pada atlet  Karate Dojo SMP 

Negeri 2 Deli Tua untuk dijadikan pertimbangan dan membuat judul penelitian 

dan dapat dilihat pada Lampiran 1.  

Berdasarkan hasil tabel Test otot perut, otot tungkai dan kecepatan 

Tendangan Maegeri Chudan  di atas dapat diketahui bahwa Kategori ketiga 

bentuk tes  masih dalam Kategori Kurang-Kurang Sekali apabila dibandingkan 

dengan tabel norma  Penilaian otot perut, otot tungkai dan Kecepatan Tendangan 

Keterampilan Atlet. Dapat dilihat pada Lampiran 1.   

 Data Tersebut di atas merupakan hasil Persentase yang di dapat untuk 

melihat perkembangan kemampuan sampel atau atlet dalam melakukan test 

tendangan Maegeri Chudan. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa rata-

rata test hasil kecepatan tendangan saat melakukan tendangan Maegeri Chudan  

Atlet Karate Putera Dojo SMP Negeri 2 Deli Tua Kabupaten Deli Serdang 

tersebut sangat rendah. Berdasarkan Pernyataan yang sudah disebutkan 

sebelumnya peneliti ingin membuktikan Kontribusi Latihan Sit-up Legs Raised  

dan Latihan Knee Tuck Jump Terhadap Peningkatan Kecepatan Tendangan 

Maegeri Chudan  pada Atlet Karate Tako Dojo SMP Negeri 2 Deli Tua 

Kabupaten Deli Serdang. 

 

 

 



B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas  maka masalah yang akan 

diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut: Faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi hasil kecepatan tendangan Maegeri Chudan ? Bagaimana cara 

meningkatkan faktor-faktor  yang dapat diberikan untuk  mempengaruhi hasil 

kecepatan tendangan Maegeri Chudan ? Bentuk latihan apakah yang digunakan 

untuk meningkatkan hasil kecepatan tendangan Maegeri Chudan ? Apakah 

kondisi fisik dapat meningkatkan kecepatan tendangan Maegeri Chudan ? Apakah 

otot tungkai memberikan kontribusi terhadap hasil kecepatan tendangan Maegeri 

Chudan ? Apakah otot perut memberikan kontribusi terhadap hasil kecepatan 

tendangan Mageri Chudan ? Faktor-faktor apa saja yang mendukung hasil 

kecepatan tendangan Maegeri Chudan? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari masalah menjadi lebih luas, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah yang akan diteliti  adalah: 

Kontribusi Latihan Sit-up Legs Raised dan Latihan Knee Tuck Jump Terhadap 

Kecepatan tendangan Maegeri Chudan  Pada Atlet Karate Dojo SMP Negeri 2 

Deli Tua Tahun 2015 ? 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 



1. Apakah terdapat kontribusi yang signifikan dari latihan Sit-up Legs Raised 

terhadap hasil kecepatan tendangan Maegeri Chudan  atlet Karate Dojo 

SMP Negeri 2 Deli Tua Tahun 2015 ? 

2. Apakah terdapat kontribusi yang signifikan dari latihan Knee Tuck Jump 

terhadap kecepatan tendangan Maegeri Chudan  atlet Karate Dojo SMP 

Negeri 2 Deli Tua Tahun 2015 ?  

3. Apakah latihan Sit-up Legs Raised dan Knee Tuck Jump memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan hasil kecepatan tendangan Maegeri 

Chudan atlet Karate Dojo SMP Negeri 2 Deli Tua Tahun 2015 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu 

keolahragaan, dan meningkatkan serta mengembangkan kualitas pelatihan dalam 

memecahkan masalah-masalah untuk mencapai prestasi optimal. Secara khusus, 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kontribusi latihan Sit-up Legs Raised terhadap 

peningkatan hasil kecepatan tendangan Maegeri Chudan  pada Siswa putra  

Ekstrakurikuler Karate SMP Negeri 2 Deli Tua Tahun 2015. 

2. Untuk mengetahui kontribusi latihan Knee Tuck Jump terhadap 

peningkatan hasil kecepatan tendangan Maegeri Chudan  pada Siswa putra  

Ekstrakurikuler Karate SMP Negeri 2 Deli Tua Tahun 2015. 

3. Untuk mengetahui kontribusi secara bersama-sama antara latihan Sit-up 

Legs Raised dan Latihan Knee Tuck Jump terhadap hasil kecepatan 



tendangan Maegeri Chudan  pada Siswa putra Ekstrakurikuler Karate 

SMP Negeri 2 Deli Tua Tahun 2015. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Menjadi acuan dalam pengembangan substansi ilmu, khususnya dalam 

upaya peningkatan prestasi Olahraga. 

2. Menjadi acuan dalam pengembangan metode pelatihan, dalam upaya 

peningkatan prestasi Olahraga Karate. 

3. Menjadi salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan prestasi atlet 

Karate Dojo SMP Negeri 2 Deli Tua khususnya pada tendangan Maegeri 

Chudan . 

4. Sebagai bahan masukan bagi para Pelatih, Atlet, dan Masyarakat 

bahwasannya latihan Sit-up Legs Raised dengan latihan Knee Tuck Jump 

memberikan Kontribusi terhadap kecepatan tendangan Maegeri Chudan 

atlet Karate Dojo SMP Negeri 2 Deli Tua Tahun 2015. 


