
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Karate merupakan salah satu cabang olahraga beladiri yang di 

pertandingkan, baik ditingkat nasional maupun internasional.Di pertandingan 

nasional seperti Pekan Olahraga Nasional, Piala KASAD, Piala Presiden dan lain-

lain.Sedangkan di tingkat internasional seperti ASEAN Games, SEA Games serta 

kejuaraan lainnya.Indonesia telah banyak melahirkan atlet-atlet karate berprestasi 

yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia dan sebagian atlet-atlet 

Indonesia merupakan mahasiswa. 

 Karateka binaan FORKI Medan merupakan salah satu pembinaan atlet 

karate yang ada di kota Medan yang telah banyak menghasilkan atau menciptakan 

atlet karateka-karateka terbaik yang sudah pernah mengikuti pertandingan tingkat 

nasional maupun Internasional dan sekaligus menjadi andalan Sumatera Utara, 

diantaranya Jintar Simanjuntak, Mardiah Nasution, Tantri Widyasari yang 

menjadi atlet Indonesia pada SEA Games 2011 dan meraih prestasi buat 

Indonesia. 

 Untuk menjadi seorang atlet karate yang berprestasi, harus memiliki 4 

(empat) faktor pendukung yang perlu diperhatikan yaitu : faktor kondisi fisik, 

faktor teknik, faktor mental dan faktor taktik. Keempat faktor tersebut tidak dapat 

dipisahkan atau ditinggalkan oleh seorang atlet karate yang ingin mencapai suatu 



prestasi.Faktor kondisi fisik, memiliki beberapa komponen yang memerlukan 

perhatian khusus dalam peningkatannya. 

 Komponen-komponen kondisi fisik tersebut adalah : kekuatan, daya 

tahan, kecepatan, kelenturan, kelincahan, ketepatan, keseimbangan, daya ledak 

otot, reaksi dan koordinasi gerak. Komponen kondisi fisik yang menjadi pokok 

pembahasan dalam penelitian ini adalah komponen kekuatan. 

 Seorang atlet yang ingin berprestasi harus memiliki kekuatan yang baik, 

terutama kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai.Dikatakan demikian 

karena seorang atlet banyak melakukan gerakan menangkis, menghindar, 

memukul dan menendang pada saat kumite atau bertanding.Pada saat melakukan 

kata atau jurus pada karate, juga terlihat kekuatan pukulan dan kuda-kuda juga 

harus kokoh. 

 Oleh karena itu kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai 

merupakan dasar dari olahraga karate.Peningkatan dan pengembangan kekuatan 

seorang olahragawan atau seorang atlet karate perlu melakukan latihan yang 

terprogram. Dimana kekuatan merupakan dasar dari seluruh komponen kondisi 

fisik yang lain.  

 Dalam melatih kekuatan, seorang karateka dapat melatihnya dengan 

menggunakan berat badan sendiri dan juga dapat melatihnya dengan 

menggunakan beban dari luar tubuh (latihan beban).Program latihan beban harus 

terlebih dahulu direncanakan sedemikian rupa, sehingga latihan mengenai sasaran 

utama.Program latihan harus sesuai dengan otot yang diutamakan yang sesuai 

dengan cabang olahraga yang dibina. Diperlukan pengetahuan tentang anatomi 



(ilmu otot) minimal otot-otot besar bagian depan dan bagian belakang tubuh 

manusia.  

 Dalam penentuan beban latihan hendaknya hati-hati, sebab bila beban 

latihan terlalu berat kemungkinan otot akan terlalu besar, sedangkan bila beban 

ringan maka cenderung membentuk endurance otot (kekuatan otot). Dalam hal ini 

kita harus memahami program latihan dengan beban atau Weigth Training 

Program dan latihan hendaknya khusus sesuai dengan sasaran yang 

diinginkan.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para karateka putra binaan 

FORKI Medan jika ditinjau dari segi kekuatannya baik itu kekuatan otot lengan 

dan otot tungkainya masih kurang baik dan belum dapat dikategorikan sebagai 

seorang atlet yang dipatokkan oleh Koni tahun 2005. 

 Kenyataan ini dapat dilihat dari hasil tes fisik atlet karate putra binaan 

Forki Medan yang dilakukan oleh KONI Medan bahwa kekuatan otot lengan dan 

kekuatan otot tungkai dengan hasil kurang baik. Keadaan ini juga diketahui 

dengan adanya informasi yang diterima dari kepala pelatih putra binaan FORKI 

Medan mengatakan bahwa keadaan kondisi fisik karateka putra binaan FORKI 

Medan terutama di segi kekuatannya masih kurang baik setelah melihat beberapa 

atlet dalam mengikuti pertandingan.. 

 Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka peneliti tertarik atau 

berkeinginan untuk mencari dan mendapat informasi yang lebih jelas tentang 

permasalah yang timbul yaitu bagaimana pengaruh latihan beban terhadap 

peningkatan kekuatan otot lengan dan otot tungkai karateka putra binaan FORKI 

Medan. 



B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka dapat 

diidentifikasikan permasalah sebagai berikut: Faktor apa saja yang dapat 

meningkatkan prestasi atlet karate? Apakah faktor kondisi fisik dapat 

mempengaruhi prestasi atlet karate?Jika kondisi fisik dapat mempengaruhi 

prestasi atlet karate, apakah faktor kondisi fisik seperti kekuatan otot lengan dan 

otot tungkai dapat mempengaruhi prestasi atlet karate?Bagaimana bentuk latihan 

yang dapat meningkatkan kekuatan otot lengan dan otot tungkai tersebut?Apakah 

latihan beban dapat meningkatkan kekuatan otot lengan dan otot tungkai? 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan kajian 

utama dalam penulisan ini, perlu disampaikan bahwa masalah-masalah yang akan 

dikaji dalam penulisan ini terbatas pada pengaruh latihan beban terhadap 

peningkatan kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai. Jenis-jenis latihan 

beban juga banyak macamnya. Pada penelitian ini latihan beban yang digunakan 

untuk meningkatkan kekuatan otot lengan digunakan latihan chest press 

sedangkan untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai digunakan latihan leg press 

yang akan dicobakan terhadap para karateka putra binaan FORKI Medan. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian-uraian diatas pada bagian terdahulu, selanjutnya 

masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 



1. Apakah latihan chest press dapat meningkatkan kekuatan otot lengan karateka 

 putra binaan FORKI Medan tersebut? 

2. Apakah latihan leg press dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai karateka 

 putra binaan FORKI Medan? 

 

E. Tujuan Peneitian 

 Tujuan pokok yang ingin dicapai dalam peneitian ini adalah: untuk 

mendapatkan informasi lebih jelas tentang pengaruh latihan chest press terhadap 

peningkatan kekuatan otot lengan dan pengaruh latihan leg press terhadap 

peningkatan kekuatan otot tungkai karateka putra binaan FORKI Medan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai bahan masukan bagi pelatih dan karateka putra binaan FORKI 

 Medan tentang pentingnya kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai 

 dalam meningkatkan prestasi seorang karateka. 

2. Sebagai pedoman dan masukan bagi atlet dan pelatih olahraga beladiri 

 lainnya. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan menyumbangkan masukan berharga pada 

Universitas tempat penelitimenempuh studi secara umum dan 

pengembangan, kemajuan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Medan. 


