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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Olahraga adalah suatu bentuk aktifitas yang terencana dan terstruktur yang 

melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan  

kebuguran jasmani. Kesehatan olahraga adalah upaya kesehatan menfaatkan 

olahraga untuk meningkatkan kesehatan tubuh.  Di dalam olahraga beladiri kempo  

gerakan dapat dihafal dan dilakukan berulang-ulang agar dapat menguasai 

gerakan benar sesuai dengan teknik-teknik yang ada dalam beladiri  shorinji 

kempo yang benar karena untuk melakukan gerak yang sesuai dengan teknik-

teknik yang ada membutuhkan ketepatan dan penguasaan tenik yang baik 

 Olahraga beladiri  shorinji kempo banyak mengunakan teknik mengunci 

titik kelemahan  pada tubuh dengan tujuan  melemahkan lawan, dalam beladiri 

shorinji kempo terdapat bentuk-bentuk pembelaan diri dengan teknik-teknik yang 

bersifat fleksibel, di mana serangan dari lawan tidak di hadapi  dengan kekuatan 

melainkan dengan cara menipu agar daya serangan dapat di gunakan untuk 

mengalahkan lawan.  

 Teknik kempo dibagi menjadi empat bagian utama (1) guho  adalah latihan 

keras seperti pukulan dan tendangan, (2) juho yaitu teknik kuncian, elakan, dan 

bantingan,(3) zazen yaitu teknik dasar (4)taisabaki yaitu gerakan tubuh 

mengindar. 
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Melatih teknik di mulai dari gerakan mendasar baik itu kuncian, pukulan dan 

tendangan, dalam hal ini tendangan mawashi geri begitu banyak digunakan baik 

dalam katagori randori maupun embu. Meskipun demikian pada Pada 

kenyataanya keterampilan pada saat melakukan tendangan mawashi geri  sering 

mengalami kegagal seperti kuda-kuda tidak di tekukan, putaran kaki tidak 

maksimal, pinggul tidak ikut berputar saat menendang, dan gerakan kaki yang 

lambat saat menendang Atlet pemula shorinji kempo dojo kebun kelapa Kota 

Jambi.  

Latihan yang teratur dapat meningkatkan keterampilan dan ketepatan pada saat 

melakukan gerakan tendangan dengan benar. Kurangnya keterampilan seorang 

atlet akan sangat mempengaruhi proses pelajaran teknik selanjutnya. Oleh karena 

itu latihan yang rutin dan teratur dapat memperbaiki gerakan yang salah atau 

kurang bagus, untuk mencapai apa yang kita inginkan dibutuhkan variasi latihan 

untuk meningkatkan keterampilan tendangan mawashi geri. 

 Variasi latihan dengan metode-metode latihan yang tidak selalu sama 

disetiap pertemuannya tetapi tetap dengan  tujuan yang sama untuk  

pengembangan teknik. 

 Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti pengaruh 

hasil dari latihan dengan variasi latihan tendangan maka penulis ingin meneliti 

tentang, pengaruh variasi latihan tendangan terhadap keterampilan tendang 

mawashoi geri.   
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1.2 Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di identifikasikan masalah 

sebagai berikut :  

1. Poros kaki yang putarnya tidak sesuai pada saat melakukan gerakan mawashi 

  geri Atlet Pemula Kota Jambi 

2.  Gerakan kaki yang lamban pada saat melakukan tendangan mawashi geri Atlet 

  Pemula kota jambi      

3. Tidak adanya kekuatan atau power pada saat menendang atlet pemula Kota       

  Jambi 

4. Teknik atau sasaran yang tidak tepat pada saat melakukan tendangan  mawashi 

  Atlet Pemula Kota Jambi 

5.  Atlet Shorinji Kempo Kota Jambi belum memiliki keterampilan tendangan   

  mawashi geri 

1.3 Batasan Masalah  

  Agar pembahasan tidak meluas maka perlu diberi batasan masalah sebagai 

berikut latihan yaitu variasi tendangan yang akan di lakukan yaitu Latihan 

mengangkat kaki dilipat, latihan kelenturan pinggul, Mengangkat Lutut Dan Paha 

Sejajar, Mengangkat Lutut Dan Paha Sejajar dan Latihan tendangan mawashi geri  

 

1.4 Defenisi Oprasional 

1. tendangan mawashi geri  

Tendangan mawashi geri adalah tendangan yang melingkar dengan sasaran tulang 

rusuk dan tendangan mengunakan punggung kaki. 
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2. variasi latihan  

Variasi latihan adalah berbagai macam bentuk latihan tyang dilakukan dengan 

maksud atau tujuan untuk melatih bagian gerakan tertentu agar menjadi lebih 

terampil.  

3. keterampilan tendangan   

Keterampilan tendangan adalah kemampuan seorang atlet dalam melakukan 

tendangan sesuai dengan teknik yang benar dan kurikulum dalam suatu cabang 

olahraga beladiri tertentu. 

1.5 Rumusan Masalah  

Apakah ada pengaruh latihan variasi tendangan terhadap keterampilan 

tendangan mawashi geri Atlet Pemula Dojo Kebun kelapa Kota Jambi  

1.6 Tujuan Penelitian  

  Untuk menguji apakah latihan variasi tendangan berpengaruh terhadap 

keterampilan tendangan mawashi geri atlet pemula dojo kebun kepala Kota 

Jambi? 

1.7 Manfaat Penelitian  

1. Bagi atlet sebagai bahan pedoman untuk belajar dan untuk meningkatkat pengaruh 

tendangan mawashi geri Atlet Pemula Kota Jambi  

2. Bagi pelatih sebagai bahan ajar untuk melatih tending dengan berbagaibentuk 

latihan 

3. Bagi  mahasiswa sebagai bahan kajian pembelajaran 

 


