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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

2.1 Hakikat  Shorinji Kempo  

Shorinji kempo adalah salah satu dari seni beladiri yang berasal 

dari Jepang . Di Indonesia biasa disebut dengan Kempo saja. Shorinji 

Kempo diciptakan oleh Doshin So pada tahun 1947 sebagai sistem pelatihan 

dan pengembangan diri (gyo atau disiplin dalam bahasa jepang). Kata 

Shorinji Kempo sendiri berasal dari kata sho = hutan, rin = bambu, ji = kuil, 

ken = aturan dan kempo bermakna "jalan hidup" Metode latihannya 

berdasarkan pada filosofi "jiwa dan tubuh adalah sebuah kesatuan yang tak 

terpisahkan"( shinshin ichinyo) dan "melatih tubuh dan jiwa" (kenzen 

ichinyo). Dengan cara tersebut Shorinji Kempo mempunyai tiga manfaat 

yaitu: "pelatihan dan pertahanan diri"( goshin rentan), "pelatihan mental" 

(seishin shuyo) dan "meningkatkan kesehatan"（kenko zoshin. 

Menurut Timbul Lubis,(2017:1) shorinji kempo adalah beladiri yang 

berasal dari jepang yang mengandalkan teknik pertahan diri dengan tangan 

kosong. Shorinji kempo adalah metode pertahanan diri yang dapat 

melindungi diri dari kekerasan, tanpa harus menimbulkan cidera yang 

permanen ketika menggunakkan teknik tersebut. Dari pernyataan di atas 

maka shorinji kempo adalah beladiri tidak menyakiti orang maupun 

lawannya sendiri teknik yang digunakan hanya menimbulkan rasa sakit pada 

saat kuncian terjadi, tetapi ketika di lepas rasa sakitpun akan terlepas 

bersamaan dengan kunciannya.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_bela_diri
https://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/1947
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PERKEMI (2013:05) menyatakan olahraga shorinji kempo adalah seni 

beladiri reaksi cepat yang mempelajari dan melatih teknik, taktik,  dan 

strategi pergerakan, tangan, kaki, kepala serta anggota tubuh lainnya secara 

prakitis dan efektif dalam pola dan bentuk latihan bertahan menyerang, 

dengan kemampuan otot, otak dan nurani dalam rangka dalam menguasai 

suatu ilmu pertahanann diri.  Berdasarkan pernyataan  diatas shorinji kempo 

merupakan olahraga yang memerlukan kefokusan , pikiran, dan konsentrasi 

dan menyatuhkan tubuh sehingga dapat mengharmoniskan ras,hati dan 

pikiran.  

So Doshin adalah seorang tentara jepang pada masa perang dunia II . 

setelah perang Dunia ke II So Doshin melihat kelemahan mental yang 

terjadi pada bangsanya. Ia bertekad memulihkan semangat hidup merak, 

terutama generasi mudanya. So Doshin mulai mengembangan olahraga 

baru, yag beramu dalam wushu shaolin cina dan bela diri jepang yang 

pernah Ia pelajari . beladiri itu yang di sebut dengan Shorinji Kempo . 

Shorinji kempo banyak di pengaruh oleh agama Budha karena itulah 

shoriji kempo memiliki filosofi yang dalam seperti wushu shaolin yaitu 

diutamkan persaudaraan dan kasih sayang. karena itulah nama persatuan 

shorinji kempo di indonesia mengunakan “persaudaraan” yakni 

persaudaraan beladiri kempo Indonesia dan yang dikembangkan di 

indonesia bukan agamanya tetapi olahraganya. Indonesia adalah Negara 

yang memiliki anggota  terbesar kedua setelah Negara asalnya, jepang. 

Kempo di bawakan keindonesia oleh mahasiswa dan pemuda indonesia  
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yang mengambil studi pendidikan sarjana maupun master . utid syahraz 

(alm) , indra kartasasmita, dan ginajar kartasasmita.  

PERKEMI persaudaraan beladiri kempo Indonesia diresmi dan di 

bentuk pada tanggal 2 febuari 1966.  Sedangan induk organisasi internasinal 

(WSKO) World Shorinji Kempo Organization. Olahraga shorinji kempo 

sudah banyak di pertandingan di beberapa kejuaraan diantaranya kejuaraan 

nasiaonal yaitu kejuaraan PON (pekan Olahraga Nasional)  dan juga ajang 

paling bergensi seindonesia  yakin Pada acara SEA games XXVI tahun 

2011 pertama kali dalam sejarah cabang olahraga Kempo resmi di 

pertandingakan dengam memperebutkan 18 medali .  

Lambang kempo adalah manji memiliki dua arti menjadi satu 

kesatuan yaitu kasih sayang (menghadap-kiri) dan kekuatan (menghadap-

kanan) yang melambangkan ajaran Kongo-zen. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Lambang Shorinji Kempo 

Sumber : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/4/4b/Shorinji 

kempo.jpg  

(Diaksese 4 September 2019) 

2.1.1 Embu  

  Keterampilan yang ditampilkan secara tepat serta dalam lingkungan 

yang bisa diperediksi . tipe dari keterampilan ini biasanya dilakukan secara 

berulang-ulang yang bisa di namakan keterampilan tertutup. Dalam situasi 

ini, atlet bisa menadapatkan kemampuan untuk menampilkan keterampilan 

yang baik karena melakukan latihan secara rutin dengan gerakan gerakan 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/4/4b/Shorinji%20kempo.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/4/4b/Shorinji%20kempo.jpg
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yang sudah ditentukan diprediksi contoh pada nomor-nomor embu , di mana 

kenshi sudah mengetahui kapan harus menyerang , kapan harus menangkis 

dan melakukan serangan balasan. 

  Menurut Gugum Arif Kunawan (2017;45) Embu (teknik kerapian) 

merupakan penampilan peragaan teknik, dengan kerapian dan ketepatan 

yang sebagai dasar pernilaian. Peragaannya adalah beberapa pasang kenshi 

yang saling menerapkan teknik-teknik pilihan dalam materi beladiri shorinji 

kempo.  

  Embu di lakukan lama waktu 2 menit tanpa istrirahat, embu terdiri 

dari 6 komponen gerakan atau waza dalam setiap waza terdiri dari beberapa 

teknik , Sistem penilaian embu mengunakan nilai yang di beri nilai oleh 5 

wasit. Wasit yang memberi nilai terendah dan tertinggi di di coret maka 

nilai yang di gunakan hanya dari 3 wasit.  

  Wasit utama menjadi pimpinan tertinggi dan wasit pembantu 

tugasnya hanya membantu dalam mengatur jalannya pertandingan, 

menetapkan kebijaksanaan dan keputusan. Jika wasit utama ia harus 

mengajukan "time out" dan memberitahukannya. Keputusan wasit adalah 

mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, kecuali oleh DEWAN ARBITRASI. 

Nilai tertinggi pada nomor pertandingan ini adalah 100 dan sedangkan 

untuk nilai yang terendah adalah 70 
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Gambar2.2GerakanEmbu 

Sumber:https://www.antarafoto.com/asiangames2018/v1474787107/penyisi

han-kempo-nomor-embu (diakses 4 Okt 2019 

 

2.1.2 Randori  

 

           Randori dalam shorinji kempo adalah pertarungan bebas terbatas. 

Kedua kenshi memakai perlindung dada, helm, dan sarung tinju khusus. 

sesuai ajaran budha yang menjadi semangat shorinji kempo, para kenshi di 

larang mencederai lawannya. Randori dalam shorinji kempo cukup berbeda 

dengan pertandingan tarung pada cabang beladiri lainnya. Shorinji kempo 

sangat membatasi tarung bebas. Filosofinya yang berdasarkan kasih sayang 

dan persaudaraan tidak mengarahkan para kenshi untuk menjadi pertarung . 

tujuan pertama pertandingan tetaplah persahabatan. 

  Randori adalah salah satu nomor pertandingan yang di 

pertandingankan dalam beladiri shorinji kempo. Rendori merupakan 

perkelahian bebas yang mengunakan tangan dan kaki. sasaran kepala untuk  

pukulan tangan sedangkan sasaran tendangan untuk badan.  didalam rendori 

tidak boleh menendang kepala tetapi boleh memukul dengan tangan. dalam 

pertandingan rendori mengunakan perlindungan pada kepala, pelindung 

daerah kemaluan (kinteki), sarung tangan (hands glover) dan (do) pelidung 

badan. 

https://www.antarafoto.com/asiangames2018/v1474787107/penyisihan-kempo-nomor-embu%20(diakses%204%20Okt%202019
https://www.antarafoto.com/asiangames2018/v1474787107/penyisihan-kempo-nomor-embu%20(diakses%204%20Okt%202019
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  DO harus terbuat dari bahan "fibre galss" dan berat Hands Gloves antara 10 

- 12 ons. dan pada alat tersebut tidak diperkenankan menambah alat-alat 

lain. Kaki dan tangan kenshi tidak diperlengkapi "bandage" dan sebagainya. 

Peserta harus bertindak ksatria, berpakaian lengkap (DOGI), bersih, rapih 

dan menguasai/mengetahui Peraturan Pertandingan Kempo. Pertandingan 

dilakukan di dalam arena yang ditetapkan luasnya, yaitu 5 x 5 meter, dengan 

empat garis batas yang jelas terlihat. Pertandingan "randori" dimulai dengan 

CHUDAN KAMAE dan selanjutnya hanya mempergunakan KAMAE 

(kuda-kuda) kempo.  

Pertandingan "randori" ini menghasilkan pemenang berdasarkan teknik-

teknik kempo "goho" dan "juho". Pada "goho" harus menghasilkan Hard 

Contact terhadap sasaran dan memenuhi prinsip Atemi No Go YOSHO 

(lima syarat serangan). Nilai IPPON (angka 10) diberikan kepada serangan 

yang tanpa tertangkis lawan. Jika serangan ini ternyata kurang sempurna 

misalnya kurang bersemangat (kiai) atau kurang sempurna kuda-kudanya, 

maka diberikan nilai Waza Ari (angka 5). Dua kali waza ari (awaze waza) 

sama nilainya dengan "ippon" (angka 10).  

  Jika memakai teknik "juho" diharuskan adanya KATAME (kuncian), 

jika tidak terdapat kuncian maka serangan hanya boleh ke arah dada (DO). 

Pada penaklukan lawan dengan GYAKU WAZA (lipatan, kunci) yang 

sempurna dapat diputuskan kemenangan mutlak (MUJOKEN KACHI). 

Disamping itu jika penilaian wasit terdapat perbedaan teknik dan kekuatan 

yang sangat menyolok antara pemain, wasit dapat menghentikan 
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pertandingan dan menentukan pemenangnya dengan nilai kemenangan 

mutlak. 

2.2 Keterampilan  

  Menurut Achmad Sofyan Hanif, (2016 : 94) keterampilan itu ada 2 

macam yakni yang pertama keterampilan yang ditampilkan secara tepat 

serta dalam lingkungan yang bisa diprediksi. tipe keterampilan yang 

biasanya di lakukan berulang-ulang kali dinamakan keterampilan tertutup, 

sedangankan yang kedua  keterampilan yang tidak bisa diprediksi yang 

dinamakan keterampilan terbuka. Nomor randori dan  perkelahian bebas . 

dari pembahasan diatas yang di maksud dengan gerakan yang bisa 

diprediksi itu gerakan yang telah di tata dengan rapi dan dilakukan 

berpasangan ataupun tunggal yang gerkannya dihafalkan seperti nomor 

pertandingan embu, Sedangkan tidak dapat diprediksi perubahan serangan 

yang tiba-tiba dan tidak bisa diterka oleh atlet, maka diperlukan 

keterampilan dalam menghidari atau melakukan tangkisan dengan serangan 

balasan.  

  Menurut Amung Ma’mun dan Yudha M. Saputra. (2000: 58), untuk 

memperoleh tingkat keterampilan diperlukan pengetahuan yang mendasar 

tentang bagaimana keterampilan tertentu dihasilkan atau diperoleh serta 

faktor-faktor apa saja yang berperan dalam mendorong penguasaan 

keterampilan. Keterampilan adalah kemahiran seseorang atau skil yang 

dikuasi  oleh seorang atlet dalam melakukan gerakan-gerakan yang terdapat 

pada olahraga tersebut. 
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  Menurut Nasution, (2003:28) kerampilan adalah hasil dari belajar 

pada ranah psikomotorik, yang terbentuk menyerupai hasil belajar kognitif.  

Keterampilan adalah kemampuan untuk mengejar atau melaksanakan 

sesuatu yang baik. Maksud dari pendapat tersebut kemampuan adalah 

kecakapan atau potensi yang dimiliki seseorang untuk menguasi suatu 

keahlian yang dimilik sejak lahir. Kemampuan tersebut  merupakann hasil 

dari latihan-latihan yang telah dilakukan, keterampilan dan kemampuan 

seseorang itu lahir karena adanya latihan yang dilakukan oleh seseorang 

atau atlet itu sendiri serta bakat yang dibawa dari lahir.  

  Berdasarkan pemaparan tersebut dapat di kesimpulan bahwa 

keterampilan adalah kemampuan seorang atlet mencapai hasil dari suatu 

penampilan yang di pengaruh oleh latihan dan kemampuan seorang atlet 

dalam melakukan gerakan atau teknik dalam suatu cabang olahraga tertentu. 

Kemampuan atau skill dapat dikatakan sebagai kemampuan seseorang untuk 

melakukan pekerjaan secara lebih mudah dan cermat.   

2.3 Tendangan  

  Menurut  Achmat Sofyan Hanif, (2016:173) tendangan merupakan 

teknik serang balik dalam shorinji kempo bersama-sama dengan pukulan 

yang diuraikan dibagian depan. Keuntungan tendangan timbul dari 

perbedaan dasar antara kaki dan tangan. Tendangan dapat dilakukan dengan 

jarak jauh  bahkan lebih kuat dari pada pukulan. Tendang factor paling 

penting, perlu diingat dan diketahui penetuan jarak antara lawan dengan 

kita, jarak disini bukan hanyan dapat terkena tetapi sasaran harus tepat dan 
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cepat pada saat tendangan mencapai titik optimumnya dan kuda-kuda 

dengan keterampilan tendangan. 

  Menurut  Notosoejitno (1997:71) tendangan merupakan teknik dan 

taktik serangan yang dilaksanakan dengan mengunakan tungkai dan kaki 

sebagai komponen penyerangan. Tendangan dapat terjadi karena, 

keseimbangan, speed, dan ketepatan semua itu tergantung pada power kaki 

kuat, tidak hanya itu tetapi di butuhkan keterampilan  menedang. 

  Tendangan merupakan suatu gerakan penyerangan menggunakan 

kaki sebagai alat penyerang. Kaki dinilai memiliki power yang kuat di 

banding tangan  namun untuk melatih tendangan tidak semudah melatih 

pukulan. http://beladiripendekar.blogspot.com/2016/08/jenis-jenistendangan 

-beladiri.html (diakses 24 oktober 2019)  kaki memiliki power besar di 

bandingkan dengan tangan sehingga di setiap dibanding tangan apabila 

memahami teknik ketarampilan menendang. 

  Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tendangan 

adalah komponen paling  penting dalam salah satu cabang olahraga bela 

diri, dengan kata lain tendangan adalah pergerakan kaki yang cepat 

dipergunakan untuk menyerang lawan. Dan teknik tendangan dapat pakai 

ketika berhadapan dengan situasi jarak yang jauh dengan lawan dengan kata 

lain apa bila  postur lawan lebih pendek dari Atlet.   

2.3.1 Macam-Macam Tendangan  

1. Geri komi adalah  tendanagan lurus kearah perut 

2. Geri Age adalah tendangan ke atas atau arah kepala 

http://beladiripendekar.blogspot.com/2016/08/jenis-jenistendangan%20-beladiri.html
http://beladiripendekar.blogspot.com/2016/08/jenis-jenistendangan%20-beladiri.html
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3. Kinteki Geri adalah tendangan lurus kedepan dengan arah 

tendangan  ke kinteki   

4. Shakuto Geri adalah tendangan samping dengan gerakan di 

sodok atau mengunakan pisau kaki 

5.  Mawashi Geri adalah tendangan kearah samping dengan sasaran  

 kearah kepala dan sangmai atau tullang rusuk.  

6.    Kaeshi Geri adalah teknik tendangan dengan arah tendangan dari  

       dalam keluar 

7. Ushiro Geri adalah tendangan ke belakang dengan kakato (tumit) 

kearah ulu hati atau kepala  

2.4 Latihan  

  Menurut  Syafrudi (2011:21) yang dimaksud  dengan latihan adalah 

suatu proses pengelolahan atau penerapan materi latihan seperti 

keterampilan-keterampilan gerakan dalam bentuk pelaksaan  yang berulang-

ulang dan melalui tuntunan variasi. variasi latihan yang mengarah gerakan-

gerakan yang akan dipelajari dari tahap ketahap agar berlanjut ke gerakan 

yang sebetulnya sehingga pada saat melakukan gerakan atau kerampilan 

gerak yang di pelajari akan mudah dalam pelaksaannya. 

Menurut Sukadiyanto3 (2005:1) menerangkan bahwa pada prinsipnya 

latihan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu 

untuk meningkatkan kualitas fisik kemampuan fungsional peralatan tubuh 

dan kualitas psikis anak latih. https://www.trigonalmedia. 

com/2014/11/pengertian-latihan-menurut-para-ahli.html (di akses 17 

Oktober 2019) yang di masuk sumber diatas bahwa latihan adalah suatu 
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perubahan yang besar dari menjadi tidak tau menjadi tau, dari yang tidak 

paham menjadi paham, dari yan tidak berani menjadi berani dalam 

melakukan latihan-latihan yang mungkin tidak pernah seorang atlet lakukan, 

dengan kata lain latihan tidak hanya fisik tetapi juga mental, karena  mental 

dan keberani juga menjadi faktor penting untuk seorang atlet dalam 

mencapai prestasi atlet. 

  Menurut Boy Indaraya (2008:38) latihan adalah proses kerja yang 

dilatih secara sistematis dimana latihan makin hari makin bertambah yang 

pada akhirnya memberiakan rangsangan secara menyeluruh terhadap 

pertumbuhan dan meningkatkankan kemampuan fisik dan mental secara 

bersama-sama.  

  Sesuai dengan tujuan latihan yaitu meningkat keterampilan  dan 

prestasi dengan semaksimal mungkin. Hal ini merupakan indikator penting 

dalam punya meningakatkan kemapuan mendasar gerakan tendangan 

mawashi geri, untuk mencapai hal itu perlu di lakukan latihan semaksimal 

mungkin.  

Berulang-ulang artinya bahwa gerakan yang di pelajari harus dilatih secara 

beulang kali mungki berpuluh atau ratusan kali agar gerakan yang semua 

sukar dilalukan dan di koordinasi gerakan yang masih kaku menjadi kian 

mudah , otomatis dan reflektif pelaksanaannya, demikan pula agar pola serta 

koordinasi gerak menjadi semakin halus.  

  Latihan fisik berfungsi untuk meningkatkan kualitas fisik yaitu 

faktor penting bagi setiap atlet. Tanpa kondisi fisik bagi atlet tindakan 

mengikuti latihan apalagi mengikuti pertandingan. Latihan mental yang 
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lebih banyak menekankan pada perkembangan kedewasaan, sikap pantang 

menyerah, percaya diri, jujur, kerja sama serta sifat-sifat positif lainya. 

2.4.1 Prinsip-Prinsip Latihan  

  Untuk mencapai tujuan latihan deperlukan prinsip-prinsip 

latihan , prinsip mendasar yang harus dipahami dan ditaati serta 

dijalankan dengan baik untuk meningkatkan prestasi seorang atlet. 

Menurut harsono (2004:9) prinsip latihan sebgai berikut . 

a) Prinsip beban berlebih (overload) 

Prinsip ini menyatakan bahwa beban latihan yang diberikan kepada 

atlet    haruslah secara periodi dan progresif ditingkatkan. Kalau 

beban latihan ditimbah secara terus menerus hingga seorang atlet 

tidak mampu mengikuti latihan tersebut berapa seringpun atlet 

berlatih tprestasi tidak akan mungkin meningkat.  

b) Prinsip individualisasi  

Pada prinsip ini, tidak ada  dua atlet yang serupa  serta karakteristik 

fisiologi dan psikologinya persis sama. Selalu akan ada perbedaan 

dalam kemampuan, potensi, dan karakteristik dalam belajarnya, 

karena itu agar latihan bisa menghasilkan hasil yang terbaik  bagi 

setiap individu . prinsipi individualis harus selalu sesuai dengan 

kemampuan para atlet.  

c) densitas  

Densitas atau kekerapan latihan mengacu kepada yang dinyatakan 

antara kerja dan istrirahat dalam latihan.  

d) Prinsip kembali asal  



17 
 

Pada prinsip ini tubuh jika tubuh  berhenti berlatih, maka  tubub kita 

akan kembali kepada  keadaan semula atau kondisinya tidak akan 

meningkat. 

e)   Prinsip spesifik 

prinsip ini mengatakan bahwa manfaat maksimal yang di peroleh 

dari rangsangan latihan yang akan terjadi manakala rangsangan 

tersebut mirip atau merupakan replikasi dari gerakan-gerakan yang 

dilakukan dalam olahraga tersebut.  

f) Prinsip perkembangan multilateral  

prinsip ini mengajarkan agar anak usia fomula  jagn terlalu cepat 

dispesialisasika pada satu cabang olahraga tertentu.  

g) Prinsip pulih asal (recovery ) 

perkembangan atlet tergantung pada permberian istirahat yang cukup 

sesuai latihan agar regenerasi tubuh dan dampak training efek bisa 

dimaksimalkan.  

h) Variasi latihan  

untuk mencegah kebosan berlatih, pelatih harus kreatif dan pandan 

menerapkan variasi-variasi dalam latihan  

i) Intesitas latihan  

atlet harus dilatih sesuai dengan program intensif yang dilandanskan 

pada prinsip beban lebih.  

j) Volume latihan 

 volume latihan mengaju kepada kuantitas atau banyaknya materi 

dan bentuk latihan yang diberikan kepada atlet.  
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   2.4.2. Aspek Latihan  

 Tujunan utama pelatihan Olahraga prestasi adalah 

untuk  meningkatkan keterampilan atau prestasi semaksimal 

mungkin. Untuk mencapai tujuan itu,  ada empat aspek 

latihan diantaranya sebagai berikut. 

1. Latihan fisik  

latihan fisik adalah latihan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kondisi fisik, yakitu factor yang amat penting 

bagi setiap atlet. Tanpa kondisi fisik yang baik atlet tidak 

akan mengikuti latihan-latihan apalagi pertandingan yang 

sempurna. 

2.   Latihan teknik  

latihan ini bertujuan untuk mempermahirkan penguasaan 

keterampilan gerak dalam suatu cabang olahraga seperti 

teknik menendang, melempar , menagkap, menangkis, lari 

dan sebagainya. Penguasaan teknik-teknik dasar amatlah 

penting karena akan menentukan kemahiran melakukan 

keseluruhan gerakan dalam suatu cabangan olahraga. 

3.  Latihan taktik  

   latihan ini bertujuan untuk mengembangkan dan   

   menumbuhkan daya tafsir pada atlet ketika melaksanakan  

   kegiatan olahraga yang bersangkutan, latihan pola-pola  

   permainan , strategi dan taktik pertahanan dan penyerangan 

4.Latihan mental  
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latihan mental sama dengan latihan ketiga aspek tersebut 

diatas. Sebab betapa sempurnanya perkembangan latihan 

fisik, teknik,  serta taktik seorang atlet apabila mentalnya 

tidak  berkembangan, prestasi tinggi tidak mungkin dapat di 

capai. Latihan mental adalah latihan yang banyak 

menekankan pada perkembangan kedewasaan serta 

emosional atlet sperti semangat bertanding, sikap pantang 

menyerah, dan keseimbangan emosional terutama bila  

berada dalam posisi stress, percaya diri, kejujuran, serta sifat-

sifat positif lainya. 

2.5 variasi 

           Menurut Indrayana (2008:426) variasi adalah tindakan perubahan 

dari keadaan semula yang memiliki bentuk lainnya,  sedangkan latihan 

adalah proses kerja secara sistimatis dimana beban latihan makin hari makin 

bertambah pada akhirnya memberi rangsangan secara menyeluruh terhadap 

tubuh  

  Variasi latihan  menurut Harsono (1998:30) adalah salah satu cara 

latihan yang dimodifikasi untuk kelasungan latihan agar siswa atau atlet 

yang melakukan latihan tidak bosan atau jenuh ketika menghadapi latihan 

yang setiap hari dilakukuan, latihan atau bentuk latihan yang modifikasi 

adalah latihan yang mengarah pada gerakan yang sama tapi bentuknya 

berbeda dengan maksud yang mengarah untuk melatih suatu teknik yang 

sama. 
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Variasi latihan adalah latihan yang metode-metode dan materi/isi latihannya 

tidak selalu sama disetiap pertemuanya tapi tetap untuk satu tujuan 

pengembangan teknik, yang tujuannya agar siswa/peserta didik  l tidak 

jenuh latihan  atau bosan dan tertarik pada latihan yang kita buat,  karena 

variasi latiahan yang dibuat. https://istilaholahraga.wordpress .Com/2012 

/11/29/ variasi-latihan/ (di akses 18 Oktober 2019) proses kerja yang 

dilatiha sedemikian rupa dengan berbagai bentuk variasi latihan yang 

menuju pada satu tujuan atau bentuk-bentuk latihan yang dianggap 

mengarah pada satu gerakan yang sama. 

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa variasi latihan 

adalah salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan tendangan 

mawashi geri pada atlet pemula yang melalukan latihan dengan cara 

modifikasi latihan agar saat melakukan tidak merasa bosan dan jenuh. 

Variasi latihan tendangan yang diberikan dalam berbagai bentuk dan cara, 

latihan yang dilakukan ada beraneka ragam yang semuanya mengarah 

kepada teknik melakukan  tendangan mawashi geri. Adapun bentuk variasi 

latihan tendangan mawashi geri adalah sebagai berikut : 
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1.Latihan mengangkat kaki dilipat 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 mengangkat kaki dilipat ke samping  

Sumber: Dokumen Pribadi 

Pelaksaan:  

a) Kaki kanan diangkat   

b) Kaki yang diangkat kemudian dilipat kesamping 

c) Kaki sebagai tumpuan tegak lurus 

d) Berat badan berada disebelah kiri 

e) Badan dimiringkan  

f) Lakukan secara bergantian 
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2. Latihan kelenturan pinggul 

 

 

Gambar 2.4 kelenturan pinggul  

Sumber: Dokumen Pribadi 

Pelaksaan:  

1. Badan disilang dengan badan mengikuti arah  Kaki  

2. Kaki yang dibelakang sedikit dijinjitkan  

3. Posisi tanggan lurus sesuai arah kaki  

4. Lakukan secara bergantian 
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3.Mengangkat Lutut Dan Paha Sejajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 mengangkat lutut dan paha sejajar 

Dokumen Pribadi 

Pelaksanaan : 

 

1.kaki kanan di depan kaki kiri di belakang  

 

2.angkat kaki sejajar paha dan di tekukkan  

 

3.kemudian diturunkan dengan cepat 

 

4.dilakukan dengan secara terus menerus dengan waktu yang ditentukan 
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4.Latihan tendangan mawashi geri  

 

Gambar 2.6 tendangan mawashi geri 

 Sumber : Dokumen Pribadi 

 Pelaksanaan : 

a) Membukakan Kaki Selebar Bahu Atau Kuda-Kuda 

b) Tekukan Kedua Kaki  

c) Menendang Mengarah Ke Rusuk  

d) Kaki Sebagai Poros Sedikit Di Jinjit  

e) Saat Mendang Kaki Dan Pinggul Berputar Sesuai Dengan Arah 

Sasaran 

f) Di Lakukan Berulang-Ulang Kali Dengan Bergantian 
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2.6 Penelitian Relevan  

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman Situmeang 

pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan dengan 

judul “Hubungan Power Otot Tungkai Terhadap Kecepatan 

Mawashi Gery Chudan”. Pada Karateka Dojo Capital Karate Club 

Tahun 2015” yang memperoleh hasil thitung = -2,31. Pada taraf = 

0,05 dan dk = 17, dari daftar distribusi t dengan menggunakan 

peluang 1-1/2 = 0,975 dengan dk n-2 = 15 diperoleh harga t(0,975) = 

2.1.3. Dalam kriteria pengujian hipotesis dua arah dinyatakan bahwa 

pada thitung > ttabel dimana -2,31 > -2,13 sehingga Ho ditolak dan 

Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikat dari power tungakai (X) terhadap kecepatan 

tendangan mawashi geri chudan (Y) pada karate Dojo Capital Karate 

Clun tahun 205  

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Awaluddin pada jurusan 

Pendidikan Guru sekolah Dasar Universitas Syiah Kuala dengan 

judul “ Pengaruh Latihan Beban Squat Terhadap Power Tendangan 

Mawashi Geri Pada Atlet Kempo Aceh Tahun 2015” yang 

memperoleh hasil dengan nilai rata-rata sebesar 9,4375 kg, dengan 

pengujian t-tes sebesar 0,377 kg dan t tabel sebesar 0,131, demikian 

jelas bahwa t-tes lebih besar dari pada t-tabel, dapat disimpulkan 

bahwa latihan beban squat (X) ter peningkata terhadap power 

tendangan mawashi geri (Y) adalah signifikan. 
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3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Janter Simatupang pada 

Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas 

Lampung dengan judul “Kontribusi Power Tungkai, Panjang 

Tungkai dan Keseimbangan Terhadap Kecepatan Tendangan 

Mawashi Geri” yang memperoleh hasil bahwa power otot tungkai 

memeiliki koefisien korelasi 0,552 dengan kontribusi sebesar 55,2%, 

panjang tungkai memiliki koefisien korelasi 0,301 dengan kontribusi 

sebesar 30,1%, keseimbangan memiliki koefisien korelasi sebesar 

0,479 dengan kontribusi sebesar 47,9%. Kesimpulan penelitian ini 

menunjukan bahwa power otot tungkai memberikan kontribusi lebih 

besar terhadap kecepatan tendangan mawashi geri dibandingkan 

dengan variable lainnya. 

2.7 Kerangka Berfikir 

 Variasi latihan bertujuan untuk menghindari dari kebosan para atlet 

pemula dengan latihan variasi tendangan yang mengarah kepada tendangan 

mawashi geri, tendangan mawashi geri merupakan gerakan dasar yang 

banyak digunakan baik dari nomor embu maupun randori.  

  Oleh karena itu peneliti berminat untuk meneliti ini mengingat 

pentingnya keterampilan tendangan mawashi geri sebagai seorang atlet. 

Dengan melakukan penelitian ini tentang pengaruh variasi latihan tendangan 

maka akan di ketahui kemampuan atlet pemula dojo kebun kelapa Kota 

Jambi.  
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Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 

 

2.8 Hipotesi Penelitian  

  Berdasarkan teori dan kerangka berfikir diatas hipotesis dalam 

penelitian ini adalah  terdapat pengaruh latihan variasi tendangan terhadap 

keterampilan  mawashi geri atlet pemula  Kota Jambi 

 

Latihan Variasi Tendangan  

1.Latihan mengangkat kaki dilipat 

2.Latihan kelenturan pinggul 

3.Mengangkat Lutut Dan Paha 

Sejajar 

4. .Latihan tendangan mawashi geri 

 

 

 

Keterampilan 

tendangan mawashi 

geri  


