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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan berusaha 

semaksimal mungkin untuk mengadakan pembangunan dan peningkatan mutu di 

segala bidang, salah satunya dibidang olahraga prestasi. Untuk meningkatkan 

mutu dibidang olahraga prestasi, khususnya dalam cabang olahraga karate 

tentunya diperlukan latihan yang dapat meningkatkan seluruh komponen kondisi 

fisik, karena kemampuan kondisi fisik yang prima sangat menentukan tinggi 

rendahnya prestasi.  Kondisi fisik juga memiliki peranan yang sangat penting 

dalam program latihan. Seperti yang dikatakan Harsono (1988:153) bahwa “ 

Program latihan kondisi fisik haruslah direncanakan secara baik dan sisitematis 

dan dijutukan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional 

dari sistem tubuh sehingga dengan demikian memungkinksn atlet untuk mencapai 

porestasi yang lebih baik”. Kebutuhan kondisi fisik tidak dapat disamakan untuk 

masing-masing cabang olahraga, karena setiap cabang olahraga memiliki 

karakteristik gerak tersendiri. Hal ini akan berkaitan dengan metode dan bentuk-

bentuk latihan yang akan dilaksanakan sehingga bentuk latihan yang dilakukan 

sesuai dengan olahraga yang bersangkutan.  

Karate sebagai olahraga yang berkembang menjadi olahraga kompetitif 

yang memiliki keragaman baik dalam gerakan maupun dalam hal seni dan 
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gerakanya. Gerakan dalam latihan karate dituntut dengan teknik yang lembut tapi 

mematikan sebagai contoh adalah teknik dalam hal menendang lawan yang dapat 

dioptimalkan dengan latihan yang tepat sehingga mendapatkan hasil yang 

maksimal. Dalam cabang olahraga beladiri karate ada dua jenis komponen gerak 

yang di pertandingkan yaitu kata dan kumite. Teknik beladiri yang di pelajari 

dalam Olahraga karate juga bermacam-macam salah satunya adalah teknik 

tendangan, tendangan digunakan untuk mengenai sasaran yang tidak dapat dicapai 

oleh pukulan, diantara teknik tendangan pada Mawashi Geri perlu mendapat 

perhatian karena teknik ini apabila mengenai sasaran yang tepat pada daerah-

daerah kepala akan menghasilkan 3 point.  

Dojo SMA NEGERI 12 MERANGIN yang terletak di desa Pinang Merah 

Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin Prov. Jambi adalah sebagai wadah untuk 

membina dan melatih anggota yang berbakat dan sebagai beladiri pada setiap 

individu. Dojo SMA NEGERI 12 MERANGIN merupakan perguruan karate yang 

resmi terdaftar oleh FORKI jambi. Latihan yang dilaksanakan pada Dojo SMA 

NEGERI 12 MERANGIN adalah sebanyak 2 kali dalam seminggu. Pelatih di 

Dojo ini yakni Sensei Herman Martua Sitompul yang menyandang sabuk hitam 

DAN III Nasional. 

Jumlah atlet binaan yang terdaftar dan masih aktif mengikuti latihan rutin di 

Dojo SMA NEGERI 12 MERANGIN berjumlah 13 orang. Jumlah tersebut terdiri 

atas 6 orang atlet kumite putra, 5 orang atlet kumite putri, 1 orang atlet kata putra, 
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dan 1 orang atlet kata putri. Inilah Populasi atlet karateka Dojo SMA NEGERI 12 

MERANGIN. 

Pada pertandingan karate seperti Porprov Jambi XXII 2018 di Kota Jambi 

dan beberapa kejuaraan, terlihat jelas sepanjang pertandingan berlangsung 

khususnya pada atlet yang berlatih pada Dojo SMA NEGERI 12 MERANGIN, 

dalam pengamatannya ketika atlet tersebut melakukan penyerangan, sebagaian 

besar hanya menggunakan pukulan sedangkan pada tendangan dimana bila 

mampu melakukan ini dengan baik maka perolehan 3 point terutama pada 

tendangan Mawashi Geri akan sangat mudah sekali didapatkan, namun pada 

kenyataannya atlet memang masih sangat jarang sekali menggunakannya, 

sehingga peluang dalam pengambilan point pada lawan masih tidak dapat tercapai 

maksimal.  

Dari penjelasan diatas, dapat dinilai bahwa hasil prestasi oleh Dojo SMA 

NEGERI 12 MERANGIN masih belum sesuai yang diharapkan oleh pelatih yaitu 

dapat meraih juara dalam setiap pertandingan yang di ikuti. Hal ini juga sangat 

terlihat jelas pada saat latihan kumite (Sparring Partner),  dimana apabila 

karateka juga melakukan serangan menggunakan tendangan masih tidak dapat 

menghasilkan tendangan dengan baik. Kurangnya kemampuan dalam melakukan 

tendangan tersebut pastinya disebabkan oleh latihan yang belum maksimal dan 

dorongan kekuatan otot tungkai yang lemah.  

Hasil pengamatan peneliti dan informasi yang didapat dari pelatih juga 

diketahui bahwa beberapa atlet karate Dojo SMA NEGERI 12 MERANGIN 
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masih balum dapat meraih juara dalam setiap pertandingan. Dugaan peneliti 

mengarah pada lemahnya kemampuan fisik dan teknik terutama pada kekuatan 

otot tungkai yang memiliki kontribusi untuk meningkatkan kemampuan pada 

tendangan Mawashi Geri. Banyak bentuk latihan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kekuatan otot tungkai, diantaranya adalah latihan beban. Sukendro 

dan Rasyono (2015:196) mengemukakan bahwa “latihan beban sangat potensial 

untuk mengembangkan kualitas-kualitas fisik tertentu, terutama kekuatan otot, 

daya tahan dan power”. Latihan beban juga dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu 

beban dari alat / mesin yang digunakan maupun dari beban atlet atau massa dari 

badan atlet tersebut. Untuk latihan beban khususnya tendangan Mawashi Geri 

bisa dilakukan dengan menggunakan massa dari atlet itu sendiri seperti misalnya 

Lunges Side Kick Exercise.  

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, hal ini menjadi dasar peneliti 

untuk membuktikan Pengaruh Lunges Side Kick Exercise Terhadap 

Kemampuan Tendangan Mawashi Geri Atlet Kumite Karate Dojo SMA 

NEGERI 12 MERANGIN. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarakan uraian yang telah ditulis pada latar belakang masalah diatas, 

maka ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penulisan 

proposal ini penelitian ini, adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah Lunges Side Kick Exercise dapat memberikan pengaruh yang baik 

terhadap kemampuan tendangan Mawashi Geri. 

2. Banyak atlet kumite karate dojo SMA NEGERI 12 MERANGIN yang 

masih kurang kemampuannya dalam melakukan tendangan Mawashi Geri. 

3. Kemampuan dalam melakukan tendangan Mawashi Geri masih lemah dan 

kurang cepat. 

4. Belum ada metode latihan yang menggunakan Lunges Side Kick Exercise  

untuk meningkatkan kemampuan tendangan Mawashi Geri pada atlet 

kumite karate Dojo SMA 12 MERANGIN. 

1.3 Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah dan beberapa masalah yang muncul, maka 

peneliti melakukan penelitian yang hanya terbatas untuk mengetahui pengaruh 

yang terdapat pada Lunges Side Kick Exercise untuk kemampuan tendangan 

Mawashi Geri. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang identifikasi masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : ”Apakah ada pengaruh Lunges Side Kick 

Exercise terhadap kemampuan tendangan Mawashi Geri atlet kumite karate dojo 

SMA NEGERI 12 MERANGIN?”. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian ini untuk mendapatkan 

informasi tentang pengaruh Lunges Side Kick Exercise terhadap kemampuan 

tendangan Mawashi Geri atlet kumite karate dojo SMA NEGERI 12 

MERANGIN. Sehingga kedepannya bisa dijadikan referensi tambahan untuk para 

pelatih guna untuk kemajuan prestasi atlet di Merangin, khususnya di Dojo SMA 

NEGERI 12 MERANGIN. 

1.6 Menfaat Penelitian 

Penelitian ini untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang 

penerapan proses latihan yang efektif dan juga untuk mengetahui apa saja 

maanfaat dari latihan beban atau khususnya Lunges Side Kick Exercise.  

1. Manfaat Toeritis 

Memberikan manfaat dalam memberikan alternatif yang lebih efisien 

dan efektif dalam membantu peningkatan dengan diharapkan Lunges Side 

Kick Exercise dapat meningkatkan kemampuan tendangan Mawashi Geri 

dengan baik menggunakan metode latihan ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk Pelatih, Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau 

wawasan tambahan tentang meningkatkan tendangan Mawashi Geri 
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dengan menggunakan metode yang baru dan membuat menjadi lebih 

kreatif dan inovatif. 

b. Untuk Atlet, penelitian ini dapat membantu meningkatkan tendangan 

mawashi geri, mengingat bahwa point tinggi pada kumite dapat 

diperoleh  dengan tendangan, bukan pukulan. 

c. Untuk FIK UNJA,  penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan 

untuk para pembaca, apabila dikemudian hari akan melakukan suatu  

lebih lanjut. 

  


