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RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk merrdapatkan infoemasi tentang pengaruh

pemberian metode latihan global kata jion tehadap penguasaan teknik l1ata jion bagi karateka.

Dimana setelah itu diarapkan tujuan luaran dari penelitian ini dapat dipublikasikan pada

Jurnal Sport Science Universitas Negeri Padang pada tahun 2017, jumal Internasional dan

Nasional serta juga digunakan sebagai bahan ajar pada mata kuliah Karate dan ilmu melatih.

Kontribusi penelitian ini juga diharapkan berguna bagi pengembangan pengelolaan olahraga

khusus di Dojo Angkasa Lanud Padang dan masyarakat pada umumnya. Selain itu penelitian

ini berguna untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan pengaruh pemberian latihan kata

jion melalui metode latihan global. Dan juga diharapkan berguna menambah khasanah ilmu

pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan olahraga.

Subjek dalam penelitian ini adalah Karate Dojo Lemkari Angkasa Lanud Padang

Tabing yang terdaftar dalam kegiatan ekstrakurikuler atau latihan Dojo (tempat latihan) yang

berjumlah 30 orang. Sedangkan jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimen (eksperimen

semu) yang dilakukan di Dojo Angkasa Lanud Padang, yang dimulai dari Juli - Desember

2016.

Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan statistik deskriptit Uji "t"

dan perbedaan mean pada taraf signifikansi 0,005. Semua analisis diolah dengan bantuan

aplikasi komputer seri program Microsof Exel, menyimpulkan bahwa ketiga hipotesis yang

diajukan diterima kebenarannya. Dengan Nilai t, apabila ttuuer lebih besar dari Lrsperimen rl&ka

terdapat perbedaan pengaruh yang berarti (signifika) ttabel ) teksperimen.
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BABI

PENDAⅡuLUAN

A. Latar Belakang

Berbagai cabang orahraga yang terah berkembang ruas dan pesat di tengah_

tengah masyarakat saat ini sarah satunya adarah orahraga boravori. orahraga

Bolavoli ikut berkembang seiring dengan berkembangnya lrmu pengetahuan dan

Teknologi (IPTEK)' Pada saat sekarang ini, olahraga bolavoli tidak hanya sebagai

olahraga rekreasi tetapi juga sudah termasuk orahraga yang diharapkan untuk

berprestasi dengan baik. Merarui orahraga prestasi, diharapkan nantinya dapat

melahirkan atlet-atret yang dapat mengharumkan nama daerah, bangsa dan negara

dalam berbagai kej uaraan yan g d ipertand ingkan.

Dalam pembinaan orahraga prestasi hendaknya para peratih , atretmaupun

manager tim memahami unsur-unsur yang dapat mempengaruhi prestasi yang

meliputi kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental. Daram pembinaan prestasi

pelatih dituntut tidak hanya meratih kondisi fisik dan teknik saja, tetapijuga harus

memperhatikan seperti halnya taktik dan mentalatlet.

olahraga karate merupakan orahraga yang popurer dan digemari oreh

masyarakat Indonesia umumnya dan Sumatera Barat khususnya, baik dikarangan

dewasa maupun remaja, dan terah berkembang baik di kota maupun di daerah.

Hal ini terlihat dengan adanya kejuaraan daerah, maupun kejuaraan Nasionar yang

diselenggarakan oleh F.RKI maupun perguruan. perkembangan orahraga beradiri

di sumatera Barat saat ini sangat pesat, har ini ditandai dengan muncurnva



berbagai perguruan beladiri dan Dojo - dojo (tempat latihan). salah satu olahraga

bela diri tersebut adalah olahraga karate. Pada saat ini tercatat 12 perguruan

karate dibawah naungan FORKI cabang padang (Harian Mimbar Minang, 2002).

Dari 12 perguruan Karate diantaranya adalah perguruan Lemkari

(Lembaga Karate-Do Indonesia), Lemkari sebagai salah satu perguruan anggota

FORKI berupaya membina dan melatih serta melahirkan karateka-karateka yang

berbakat dan memiliki keterampilan Karate yang baik. Untuk mendapatkan

keterampilan karate dalam proses latihannya akan mengikuti sistem latihan, yaitu

(l) latihan teknik dasar karate (Kihon), (2) latihan Jurus (kata), (3) latihan dasar

pertarungan (iyu kumite).

Dalam penelitian ini keterampilan olahraga karate yang dibahas adalah

tentang jurus (kata), kata merupakan rangkaian dari gerakan dasar yang disatukan

dalam bentuk rangkainurutan gerakan. Menurut sistem latihan kata peraturan dojo

terdapat dua bagian yaitu kata wajib, dan kata bebas (khusus untuk kejuaraan),

kata wajib terdiri dari kata tingkatan sabuk seierti kata Hean, Tekki, dan Basha

Dai. Sedangkan kata bebas atau khusus untuk kejuaraan diantaranya adalah

Kanku - Dai, Gojushio - Sho, Nrju - Shio, Jion, Enpi, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini kata yang akan diteliti adalah kata jion, kata jion

merupakan salah satu kata dari aliran Shutokan (perguruan besar karate), dan

didalam kejuaraan kata jion merupakan salah satu kata yang dimainkan

(tampilkan) dan memiliki nilaiyang tinggi apabila karateka sukses menampilkan.

Menurut Muchsin (1980:94) tentang pengertian Kata, adalah suatu bentuk

latihan dimana semua teknik dasar seperti, tangkisan, tinjuan, sentakan, atau



hentakan. tendanqan yang dirangkai dalam suatu bentuk yang bulat dan sesuai

dengan cara berfikir yang masuk akal atau logis. selama ini latihan yang

diberikan pelatih dojo untuk melatih kata jion ada melalui metode latihan

keseluruhan (globat) dan ada juga yang dilatih melalui metode bagian

(elementer).

Dalam proses latihan juga banyak faktor-faktor yang akan menentukan

hasil latihan tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah faktor bawaan atau faktor

internal yang dimiliki oleh individu itu sendiri, seperti: bakat, minat, motivasi, dan

intelegensi. Selain faktor tersebut, adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal

dari luar individu, seperti: pelatih, guru, waktu latihan, program latihan, metode

latihan, penggunaan sarana dan prasarana latihan.

Namun pada prinsipnya metode adalah cara atau segala kegiatan yang

direncanakan untuk mencapai tujuan. untuk itu setiap latihan diharapkan

hendaknya mampu memilih metode yang tepat untuk sistem latihan yang telah

direncanakan. Mengingat setiap metode latihan mempunyai batasan-batasan

kebaikan dan kelemahan.

Kriteria yang digunakan dalam memilih metode adalah sebagai berikut:

(l) Sesuai dengan tujuan pembelajaran, (2) Sesuai dengan waktu, tempat dan alt-

alat yang tersedia dan dengan tugas pelatih/guru, (3) Sesuai denganjenis kegiatan

yang tercakup dalam pembelajaran, (4) maksud nya dipahami oleh anak didik, (5)

Sesuaidengan kecakapan pelatih/guru. (I.L pasaribu, dan B. Simanjuntak, l9g3).

Dari uraian di atas, seberum menetapkan metode tehnik dasar yang

digunakan dalam latihan, terlebih dahulu harus ditetapkan tujuan yang akan



dicapai, disamping itu juga dibutuhkan kondisi latihan yang baik. Dengan

demikian untuk pencapaian tujuan metode latihan kata jion, khususnya bagi

pemula perlu diupayakan metode latihan yang tepat sehingga lebih

memungkinkan atlet aktif dalam proses latihan, di samping itu perlu pula di

pertimbangkan metode latihan yang sesuai dengan kemampuan yang ada pada

masing-masing atlet.

Sedangkan metode latihan digunakan pelatih sangat beragam namun

.belum ada kepastian metode mana yang paling cocok untuk latihan kata jion

tersebut walaupun metode-metode tersebut sama-sama memberikan dampak

positif terhadap penguasaan teknik Kata jion. Sehubungan dengan permasalahan

diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang metode mana yang

lebih baik dalam penguasaan teknik kata jion bagi karateka pemula pada olahraga

Karate.

Perumusan Masalah

Telah diuraikan dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah dan

pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dicarikan

jawabanya melalui penelitian ini: "Apakah metode latihan kata jion melalui

metode global memberikan pengaruh lebih baik terhadap penguasaan tehnik kata

jion bagi karateka pemula dalam olahraga karate".



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karate-do

Sejarah olahraga karate berasal dari daratan India yang selanjutnya terus

berkembang ke daratan cina, dari cina karate kemudian masuk ke okinawa,

Jepang, sekitar 300 tahun yang lalu dan berasimilasi dengan ilmu bela diri di

okinawa, Jepang. Karate sebagai suatu ilmu bela diri (martial arts)

dikembangkan lebih intensif lagi di Okinawa sehingga secara resmi dikatakan

bahwa karate berasal dari Okinawa, Jepang. (Tony, 2009:59)

Semula karate diajarkan secara rahasia, tetapi setelah tahun 1922, Gichin

Funakoshi mendemonstrasikannya di UNiversitas dan pertemuan bela diri di

Tokyo. Sejak itu, karate mulai berkembang menjadi olahraga yang

dipertandingkan. Karate masuk ke lndonesia melalui Mahasiswa Indonesia yang

belajar di Jepang, pada 1964 beberapa Mihasiswa Indonesia yang telah

menyelesaikan kuliahnya di Jepang dan juga belajar karate, seperti Baut

Adikusuma, Muchtar dan Karyanto, mulai mengajar karate dengan membuka dojo

(doyo tempat latihan karate) di Jakafta. Baut Adikusuma kemudian mendirikan

PORKI (Persatuan olahraga Karate-do Indonesia) yang menjadi cikal bakal

FORKI (Federasi olahraga Karate-do In-lndonesia). (Tony, 2009:59)

Karate-do jika diartikan secara halifah mempunyai arti kara berarti

kosong, langit atau cakrawala te berarti tangan yang menyerupai alat fisik utarla

do berurtijalan seni perkasa. Dengan demikian karate-do dapat diartikan sebagai



teknik seni perkasa vang rnernungkinkan seseorang bela diri tarnpa seniata.

(Masatoshi, 1983:26)

Sebagai seni bela diri tampa senjat4 dalam karate-do tangan dan kaki

dilatih secara sistematis, sehingga serangan musuh yang mendadak dapat

dikendalikan dengan memperagakan tenaga seperti menggunaka senjata. Karate-

do juga salah satu cara latihan untuk menguasai gerakan tubuh, seperti : melipat,

melompat, mengatur keseimbangan dengan melakukan perpindahan anggota

badan dan tubuh ke belakang dan ke depan, ke kiri dan ke arah kanan, ke atas, ke

bawah secara bebas dan serasi. (Masatoshi, 1983.26)

1. Teknik karate

Teknik karate terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu (l) Kihon (teknik

dasar), (2) Kata (urus) dan (3) Kumite (pertarungan), murid tingkat lanjut juga

diajarkan untuk menggunakan senjata seperti tongkat (6o) dan ruyung (nunchaku).

a. Kihon

Menurut Nakayam4 (1980:42) Kihon secara harfiah berarti dasar atau

fondasi, praktisi karate harus menguasai Kihon dengan baik sebelum mempelajari

Kata dan Kumite. Pada saat pendalaman kihon materi-materi yang diajarkan

adalah dimulai dari dasar pukulan, ada pukulan atas, tengah dan pukulan bawah.

Selanjutnya juga diberi pemahaman tentang tangkisan-tangkisan yang terdiri dari

tangkisan atas, bawah, tengah, depan dan sarnping, dalam kihon juga diajarkan

kuda-kuda seperti gerak dasar ,;tan lailachi, kiba dachi, shiko dachi, sikhote dan

lain-lain.



Pelatihan Kihon dirnulai dari tnempela.iari pukulan dan tendangan (sabuk

putih) dan bantingan (sabuk cokrat). pada tahap Dan atau Sabuk Hitam, siswa

dianggap sudah menguasai seluruh kihon dengan baik dan juga telah mampu

mengaplikasikan dengan keadaan sehari-hari.Untuk yang telah menyandang

tingkat Dan sudah bisa dijadikan pelatih guna memberikan ilmu-ilmr.r yang telah

di dapat kepada murid (kohai).

b. Kata

Kata secata harfiah menurut Sajoto (1996:52) berarti bentuk atau pola,

kata dalam karate tidak hanya merupakan latihan fisik atau aerobik biasa, tapi

juga mengandung pelajaran tentang prinsip bertarung. Setiap Kata memiliki

ritme gerakan dan pernapasan yang berbed4 dalam Kata ada yang dinamakan

Bunkai, Bunkai adalah aplikasi yang dapat digunakan dari gerakan-gerakan dasar

Kata. setiap aliran memiliki perbedaan gerak dan nama yang berbeda untuk tiap

Kata, sebagai contoh yaitu Kata Tekki di aliran Shotokan dikenal dengan nama

Naihanchi di aliran shito Ryu. sebagai akibatnya Bunkai (aplikasi kata) tiap

aliran juga berbeda. Kata shepoi, Basai,sho merupakan jenis dari aliran Gojuryu.

c. Kumite

Kumite secara harfiah berarti "pertemuan tangan,,, Kumite dilakukan oleh

murid- murid tingkat lanjut (sabuk biru atau lebih). Tetapi sekarang, ada dojo

yang mengajarkan kumite pada murid tingkat pemula (sabuk kuning). Sebelum

melakukan kumite bebas (jiyu kumite) praktisi mempelajari kumite yang diatur

(gohon kumite) atau $taku,voku kumite), untuk kumite aliran olahraga, lebih

dikenal dengan Kuntite Shiai atau Kumite Peftandingan. Untuk aliran Shotokan di

―



Jepang, kumite hanya dilakukan oleh siswa yang sudah mencapai tingkat dan

(sabuk hitam). Praktisi diharuskan untuk dapat menjaga pukulannya supaya tidak

mencederai kawan bertanding.

Untuk aliran full body contau seperti Kyokushin, praktisi Karate sudah

dibiasakan untuk melakukan kumite sejak sabuk biru strip. Praktisi Kyokushin

diperkenankan untuk melancarkan tendangan dan pukulan sekuat tenaganya ke

arah lawan bertanding. Aliran kombinasi seperti Wado-ryu, yang tekniknya terdiri

atas kombinasi karate dan Jujutsu, maka htmite dibagi menjadi dua macam, yaitu

kumite untuk persiapan Shiai, dimana yang dilatih hanya teknik-teknik yang

diperbolehkan dalam pertandingan, dan Goshinjutsu Kumite atau kumite untuk

beladiri, dimana semua teknik dipergunakan, termasuk jurus-jurus Jujutsu seperti

bantingan, kuncian dan menyerang titik vital. Ahmad A (1994:31)

Kumite adalah suatu metode latihan yang menggunakan teknik serangan

dan teknik bertahan di dalam knta diaplikasikan melalui pertarungan dengan

lawan yang saling berhadapan (Nakayama, 1980:l I2). Menurut Ahmad A

(1994:42), kumite adalah suatu metode latihan teknik-teknik karote dengan

bantuan seseorang. Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat diartikan bahwa

kumite merupakan suatu metode latihan yang bertujuan untuk melatih teknik-

teknik karate baik teknik menyerang dan teknik bertahan yang dilakukan secara

berpasangan.

Latihan kumite terdiri dari tiga bentuk yaitu pertarungan dasar (kihon

kumite), pertarungan satu teknik (kihon ippon kumite), dan pertarungan bebas (jiyu

kurnite). Pada latihan kihon kumite dan latihan kihon ippon lanmite semua teknik



serangan, teknik tangkisan. da1l tckllik scrangan balasan tclah ditentukan

sebelumnya.Namun,Iatihanブ
tソ

“
んι″21iムθ ddak ada pengaturan teknik sebelumnya,

hal ini dikarenakan setiapたα燿″たka bebas inenggunakan kemampuan teknik yang

dimiliki.Pertandinganたν
“
′たルタ″′た s力滋ッyang saat ini resilli dipertandingkan

merupakan salah satu bentuk latihan た″η′:`e dalam bentuk latihan pertarungan

bebas`ァタタた″″ノ′
`り

.

Sebagai  Olahraga  bela  diri,  teknik― teknik  たα′αrcp  dilatih  untuk

menghasilkan kemampuan yang dapat melumpuhkan lawan dengan satu kali

pukuhn atau tendangan stta(Nakayama,1980:9).Pada peiarungan yang

sesungguhnya teknik― teknik yang dilancarkan kepada lawan mengarah kepada

bagian‐bagian tubuh yang lemah dan dilakukan dengan kekuatan penuho Lawan

yang terkena pukulan atau tendangan ini akan Fnengalami akibat yang fatal.

Sebagai suatu olahraga yang dipertandingkan di bawah Organiasasi karate

dunia WuKO ρbr/Jし物わη
`/Karaた

_Dο o電αη′zα′わり,teknik_teknik yang

dilancarkan harus benar_benar dikOntrol. Jika seorang atlet melakukan benturan

pada lawannya, hal ini dinHai sebagai suatu kesalahan.  Atlet yang melakukan

kesalahan dinyatakan kalah, nam un.lika kesalahan ringan, diberi peringatan dan

diizinkan untuk melattutkan pertandingan(Nakayaina, 1980:134).Pcrtandingan

たι
`′

7J′θ yang lebih mengLltamakan pada aspek Olahraga, teknik_teknik yang

dilancarkan Oleh atlet yang bertanding bukan untuk mencederai lawan, tetapi

untuk mendapatkan nilai.

Kemenangan  pada pertandingan たν″ite bukan ditentukan dengan

membuat lawan tettatuh akibat tcknik pukulan, teknik sentaka dan teknik :



tendangan 
'ang cepat dan tidak terkontrol. Kemenangan pada pcrtandingan

kumite ditentukan oleh kemarnpuan seseorang menunjukan atau menampilkan

teknik-teknik yang benar, cepat tetapi mampu dikontrol dengan baik, sehingga dia

rnendapatkan nilai yang maksimal.

Nilai pada petandingan kumite dapat didefinisikan sebagai suatu hasil

yang diperoleh jika atlet yang bertanding mampu memasukkan pukulan atau

tendangan sasaran pada tubuh lawan dengan teknik yang benar. Bagian tubuh

lawan yang menjadi sasaran adalah kepala, muka, leher, perut, dada, punggung

tubuh dan tubuh bagian samping. Nilai pada pertandingan kuntite merupakan

penentu kemenangan antara dua atlet yang bertanding, mendapatkan nilai

merupakan tujuan utama bagi setiap atlet yang bertanding. Jika salah satu atlet

mampu mengungguli lawannya dalam mengumpulkan nilai, maka dinyatakan

sebagai pemenang.

Nilai terdiri atas nilai sanbon, nihon dan ippon. Satu nilai sanbon

sebanding dengan tiga nilai ippon. Suatu teknik akan mendapatkan nilai sanbon

apabila memenuhi kriteria-kriteria penilaian seperti bentuk yang baik, sikap yang

benar, pelaksanaan dengan penuh semangat, zonshin, waktu yang tepat dan jarak

yang benar (PB FORKf ,2004:7). Nilai ,sarulron dapat juga diberikan untuk teknik-

teknik yang memiliki kriteria menangkis suatu serangan dan melancarkan suatu

teknik yang mengena pada jodan, yang dimaksud dengan jodan adalah kepala,

leher dan muka lawan yang tak terjaga, sapuan kaki yang diikuti dengan teknik

yang mendapatkan nilai, mengambil lawan untukjatuh di atas matras dan berhasil



mendapatkan nirai pada r'ak1u ),ang tepat pada saat rawan menyerang. Nilai nihon

diberikan untuk suatu teknik tendangan chudan.

Dalam har ini, yang dimaksud dengan tendangan chudan adarah perut,

dada, punggung dan samping, pukuran yang dirancarkan pada bagian bagian

kepala belakang lawan, termasuk kepara berakang dan reher berakang. Kombinasi

pukulan (tsuki), strike (uchf dimana setiap pukulan bernilai skor dilancarkan

ditujuh area skor. Nilai ippon diberikan untuk semua teknik pukuran (tsuki) yang

dilancarkan ditujuh area skor, tidak termasuk punggung, kepara dan reher

belakang.

Semua strike (uchi) yang dilancarkan di tujuh area skor dan telah

memenuhi kriteria peniraian hampir sebanding untuk mendapatkan nirai nihon,

(PB. FORKI, 2004:g). Dari uraian tersebut di atas dapat disimpurkan bahwa

kriteria penilaian sanbon lebih sukar dibandingkan kriteria penilaian nihon dan

ippon, tergantung sampai seberapa besar teknik tersebut memenuhi kriteria

penilaian. Kemahiran penguasaan teknik memegang peranan daram mencapai

prestasi gerak yang optimar, penguasaan teknik yang baik akan efektif dan efisien

dalam mencapai prestasi maksimar, mencegah dan mengurangi terjadinya cedera,

dapat menambah bermacam-macam taktik pada saat bertanding dan akan rebih

optimis, mantap dalam nremasuki arena pertandingan (Suharno, r9g5:43).

Teknik-teknik daram karate terdiri dari teknik pukuran (tsuki waza),

teknik sentakan fttcki waza), teknik tendangan (ren u,aza),teknik tangkisan (uke

wazo), dan teknik bantingan (nage wosa)



Bo Hakekat Ⅳlelode Latihan

Makna dari istilah metode Oleh masyarakat luas telah ditafsirkan

bellllacam― macanl, bahkan kadang_kadang maknanya terscbut berbeda―
beda.

Metode berasal da」 bahsa lngg」 s“methOd"a“ inya adalah suatu cara atau jalan

mengettakan sesuatu。 (As HOmby,dalam Ainedral,1994).Sclattut lebih khusus

metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik untuk mencapai maksud

ataupun cara keJa yang berurutan untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan

guna mencapaitttuan yang ditentukan。
(Pun/adallll■ a,1984).

Pendidikan anak usia dini sebagai strategi pembangunan sumber daya

manusia haruslah dipandang sebagai titik sentral dan sangat fundamental serta

strategis mengingat usia dini lnerupakan masa keemasan namun sekaligus periOde

yang sangat kritis dalam tahap perkembangan manusia. Pertumbuhan dan

perkellnbangan anak pada usia dini sangat menentukan derttat kualitas manusia

pada tahap berikutnya.Dengan denlikian invenstasi pengembangan anak usia dini

merupakan  invenstasi  sangat penting bagi  sumber Daya Manusia yang

berkualitas.

Dalam kOnteks pengembangan sumberdaya manusia,pendidikan anak usia

dini, khususnya pendidikan anak usia dini harus dilakukan melalui pemberian

rangsangan pendidikan untuk mcmbantu pertumbuhan dan perkembangan yang

optimal.Berbagai kemampuan yang teraktualisasikan berattak dari beringsinya

otak anak.c)lch karena itu dalam upaya pendidikan anak usia dini,baik pendidik

maupun orang tua dalam mengarahkan belttar anak perlu memperhatikan masalah



yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan psikorogis, perkernbangan interigensi,

emosionar dan motivasi, serta pengembangan kreativitas anak.

Secara khusus daram pemberajaran pada anak usia dini sudah saatnya
pengembangan kreativitas anak memperoreh perhatian sehingga dapat
mengembangkan berfungsinya kedua berahan otak secara seimbang. pemberajaran

yang mengendarikan berfungsinya kedua berahan otak secara seimbang akan
banyak membantu anak berprakarsa mengatasi dirinya, meningkatkan prestasi

belajar sehingga mencapai kemandirian dan mampu menghadapi berbagai
tantangan.

cara yang di daram fungsinya merupakan arat untuk mencapai tujuan.
Makin baik metode makin efektif pencapaian tujuan. Untuk menentapkan terlebih
dahulu apakah metode dapat disebut baik, diperrukan patokan yang bersumber

dari beberapa faktor. Faktor utama yang menentukan adarah tujuan yang akan
dicapai. (winarno, l9g6). Seranjutnya pengertian metode sebagai berikut:

"Metode adarah ,suatu cara, yang di. daram fungsinya merupakan aratuntuk menyuguhkan tugas-tugas 6eralar- tiirn;";;/r) secara sistematisyang terdiri, seperangkat tingakan p.itinrjrru, p.iviiuun kondisi beraiar

Illfilo'"t"nkan 
untuk mencapai tujuan vi're aiil".Jp"r;;;;. ?R;ri r'ff'#l:

Metode daram irmu orahraga atau teori pengajaran jasmani mempunyai
pengertian yang tersendiri pura. Metode adarah cara-caramengajar khusus yang
digunakan daram mengerora pengetahuan, prinsip-prinsip, norma-norma,
peraturan-peraturan yang berraku daram orahraga atau semua yang penting dalam
proses belajar motorik untuk tercapainya keefektifan daramberajar. (Hutasuhut,

Chairuddin, dan Bachtiar, l9g5).



Jadi dalam mengembangkan suatu proses latihan , banyak metode latihan

yang dapat kita gunakan, karena semakin baik (tepat) suatu metode yang

digunakan semakin efehif pula yang akan dicapai. untuk membahas berbagai

metode latihan dalam pendidikan jasmani dan olahraga secara umum dapat

dikatakan sebagai ilmu tentang cara penyampaian dan cara pemberian dalam

pengajaran olahraga, sedangkan dalam arti yang sempit dikatakan bahwa metode

olahraga dapat memperkirakan kemungkinan belajar yang terencana tentang

keterampilan olahraga, merupakan kemampuan olahraga dan kegiatan belajar

olahraga secara benar dan pasti. (Djusm4 dalam Budiono, 2000).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa metode adalah

cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan proses latihan dan

memberikan latihan guna membantu individu/atlet dalam mencapai tujuan yang

telah ditentukan. Sedangkan metode latihan dalam olahraga adalah suatu cara

yang dipergunakan untuk melatih tehnik-tehnik olahraga serta keterampilan suatu

cabang olahraga tertentu. Banyak batasan yang diberikan orang terhadap

pengertian tentang metode.

Namun pada prinsipnya metode adalah cara atau segala kegiatan yang

direncanakan untuk mencapai tujuan. Untuk itu setiap latihan diharapkan

hendaknya mampu memilih metode yang tepau untuk sistem latihan yang telah

direncanakan. Mengingat setiap metode latihan mempunyai batasan-batasan

kebaikan dan kelemahan.

Pengusaan tehnik kata menurut adalah Tujuan akhir dari latihan karate

untuk mempelajarinya hanya dalam waktu beberapa bulan saja, tetapi penguasaan



secara sempurna mungkin tidak dapat dengan mudah atau daram waktu singkat
(Muchsin, l9g0).

Daram gerakan kata adagerakan tersebut yang dirakukan dengan cepat dan
gerakan rambat, dimana perpindahan dari gerakan lambat ke gerakan cepat harus
dijaga keseimbangan' Bentuk gerakan berubah-ubah mengikuti irama dari setiap
teknik' Ada saatnya pengerahan tenaga dengan kontror pernapasan. pada

kesempatan yang tepat tiba-tiba d,ontarkan tenaga yang dipusatkan pada satu
titik' Kalau unsur-unsur ini dapat dipadukan secara serasi baru kelihatan kata
tersebut indah, hidup, dan berhasil.

Daram memperajari KATA, ada tiga prinsip - prinsip kata, yakni iramadari teknik, 
- 

penekanan puau p.ngerahan t.rugu dan pengontroranpernafasan' untuk r"n",,ukun dgi;;;il; *i,ii"t.run* berirama cepatdan lalu seimbangkan oengan Lugian-bagian yang berrama lambat. Irama_irama teknik harus disesua"ikan dingan ,]o*Gi'*"t peraksanaan gerakanuntuk membingungkan lawan dengan ,.ngu"urr.un irama dan

fii';;.'o'tn 
rawanlaru, l.Juiu;;il#;#* . (Menurut oyama

Selanjutnya bagian-bagian penekanan kekuatan berubah-ubah secara ruas
diantara teknik-teknik. Ada gerakan yang dirontarkan dengan cepat, dan daram
keadaan pikiran rireks, membiarkan gerakan mengarir dengan rancar untuk
melepaskan tenaga dan mencapai titik puncak pada saat mengenai titik sasaran.

Sedangkan untuk pengontroran pemafasan dan mencoba menganarisis irama yang
betul dari penghisapan dan pengeruaran nafas, orang harus tetap sadar akan ariran
udara yang keruar masuk ke paru-parunya sampai pernafasan yang bentur
menjadi wajar daram kata. Kontror pernafasan menyatukan tubuh, pikiran dan



semangat. Koordinasi irama pernafasan dengan tubuh sangat penting daram

penggunaan yang betul dari penampilan seluruh tehnik.

"Seseorang harus membayangkan dirinya dikeriringi oreh banyakkekuatan rawan yang harus 
-dihidapi, 

r.;iil g..ur.un harus dirasakanmelakukan teknik nyata, gerakan- dan tenaga ienyatu sehingga setiapgerakan dirasa seperti beiariran ristrik d*" ,;;engaruhi suasana disekelilingnya, penampilan kepribadiannya Lrp"['o.mikian memukau,pikiran tidak pada hir rain, b{!q ..!r-r.ti'rui, a"ii trr";;-ffi;;kesempurnaan kata,,. (Oyama, lg74).

Penghayatan dalam melakukan gerakan kata berguna untuk melatih tubuh

dan pikiran serta menempa semangat, kosentrasi seseorang hal dapat dilihat dari

tenaga yang terkuras, pemahaman orang akan teknik menjadi bertambah ruas.

sedangkan didaram peraksanaan Kata tidak dirakukan dengan penghayatan,

semangat, konsentrasi dan pemakai tenaga maka gerakan kata yang dirakukan

tidak mempunyai makna atau keindahan (seni).untuk melakukan penilai terhadap

gerakan yang ditampilkan dalam melakukan kata berdasarkan kepada pelaksanaan

gerakan diatas.

Pertimbangan daram peniraian kata secara umum adarah (l) pemakaian

tenaga yang betul, (2) Kecepatan yang sesuai tehnik, (3) perentangan dan

pengketatan tubuh (Muchsin, r9g0). Kriteria yang digunakan daram memirih

metode adalah sebagai berikut: (r) sesuai dengan tujuan pemberajaran, (2) Sesuai

dengan waktu, tempat dan alt-alat yang tersedia dan dengan tugas pelatih/guru, (3)

sesuai dengan jenis kegiatan yang tercakup daram pemberajaran, (4) maksud nya

dipahami oleh anak didik, (5) Sesuai dengan kecakapan peratih/guru. (I.L
Pasaribu, dan B. Simanjuntak, l9g3).

―  |



Dari uraian di atas, sebelum menetapkan metode tehnik dasar yang
digunakan daram ratihan, terrebih dahuru harus ditetapkan tujuan yang akan
dicapai, disamping itu juga dibutuhkan kondisi ratihan yang baik. Dengan
demikian untuk pencapaian tujuan metode ratihan kata jion, khususnya bagi
pemula perru diupayakan metode ratihan yang tepat sehingga rebih
memungkinkan atret aktif daram proses latihan, di samping itu pertu pura di
pertimbangkan metode ratihan yang sesuai dengan kemampuan yang ada pada

masing-masing atlet.

C. Metode Latihan Keseluruha n (global)

Daram meratih tehnik kata yang diutamakan adarah bagaimana ratihan
mengarah kepada cara bermaian kata, sehingga tujuan untuk penguasaan tehnik
kata dapat tercapai. untuk meratih kata Jion merarui metode keseruruhan

merupakan pengembangan metode ratihan kata d,akukan dojo (tempat latihan)
saaat ini. Seseorang harus membayangkan dirinya dikeriringi oreh banyak rawan
yang harus dihadapi, setiap gerakan harus dirasakan merakukan teknik nyata,
gerakan dan tenaga menyatu sehingga setiap gerakan dirasakan seperti beraliran
listrik dan mempengaruhi suasana di sekeriringnya, penampiran kepribadiannya

tampak demikian memukau, pikiran tidak pada har rain, bahkan segi_segi rain dari
karate, kecualikesempurnaan dari KATA. (Oyama, l9g0).

Dengan metode grobar ini semua pihak yang berajar atau yang ratihan
mengalami gerakan dengan saraing berhubungan yang berarti. Bira suatu tugas
dengan bantuan berajar yang sederhana mungkin dapat dirakukan secara



kesduruhan.(町 usma.1989).sedangkan dimaksud dengan metode globJ adJah

pЮses belttar atau latihan dalam situasi yang medOrong untuk mempelttari suatu

blok materi pelttaran secara tOtal dan serentak。
(Supandi,1986).

MetOde keseluruhan ini bertitik tOlak dari keseluruhan gerakan manusia

dan mencoba untuk mendapatkannya melalui proses belttar.(Syafruddin,1996).

Sedangkan lヽetode keseluruhan berdasarkan teOri Gestalt yang menekankan

bahwa keseluruhan merupakan prinsip yang penting, keseluruhan lebih dari

jumlah bagian‐bagian,sedangkan bagian mengandung arti dalam hubungannya

dengan keseluruhano NaSutiOn,dalam Budiono,2000).

lヽaka sehubungan dengan prinsip― prinsip didaktis dari kOnsep keseluruhan

atau g10bal juga memiliki relevasi atau metodis serta kOnsekuensi.Dalam prOses

belttar keterampilan gerak,maka metOde g10bal materi latihan tidak diurutkan

secara elementer atau bagian― bagian gerak melainkan dibiarkan sebagai latihan

globalo secara umum dapat dinyatakan bahwa bahan―
bahan pelttar harus

dipetta」 seCara kesduruhan bukan baJan demi bagian.schttutnya dengan

pendapat tersebut  menegaskan bahwa dalam proses pengaJaran olahraga lebih

banyak ditekankan pada latihan keseluruhan。
(RahantOknam,1988)。

Berdasarkan pendapat diatas,rnaka dapat diambil suatu kesilnpulan bahwa

mctode g10bal,penyalan mate」 latihan diberikan sercntak atau semuanya dan

keseluruhan.Hal ini bera■ i seOrang pelatih terlebih dahulu mettelaskan dan

mendemonstrasikan gerakan secara keseluruhano Kemudian melatih gerakan

tersebut secara kasar, selattutnya memperbaiki kesalahan_kesalahan yang



dilakukan dan akhirnya menerapkan keseluruan gerakan tersebut dalam bentuk

rangkaian dan teknik gerakan yang sebenarnya.

Setiap metode latihan mempunyai keuntungan dan kelemahan dari metode

tersebut mengemukakan yang penting diperhatikan oleh seorang pelatih adalah

mengetahui batasan-batasan keuntungan dan kelemahan dari metode yang akan

digunakan. (I.L. Pasaribu dan B. Simanjuntak, l9g3). Kelemahan dan metode

global adalah jika seseorang dewasa atau mempunyai tingakat intelegensi yang

tinggi akan mampu memahami dan menemukan hubungan bagian-bagian dan

satuan yang komplek. (Supandi, l9g6).

Anak memperoleh pengertian tentang tujuan akhir dari keseluruhan

kegiatannya. (Tjung Hauw Sin, l9g7). Sebab mereka langsung merasakan gerakan

tersebut secara keseluruhan. Disamping itu menurut metode global juga

mempunyai keuntungan lain, terutama dalam memberikan informasi dan konsep

yang jelas, bermakna (meaningfut) dan logis mengenai keseluruhan teknik atau

keterampilan. sedangkan belajar secara global namak mudah bagi anak yang

berbakat.

Bakat merupakan kemampuan manusia yang dibawa sejak lahir. Ada tiga

dimensi bakat yaitu, 1) dimensi perseptual yang meliputi kemampuan dalam

melakukan persepsi, 2) dimensi psikomotor berhubungan dengan kemampuan

motorik, dan 3) dimensi intelektual berhubungan dengan faktor mengingat,

mengenal, mengevaluasi, dan berpikir. (Gusril, dalam Budiono, 2000).

Dalam proses Iatihan atau belajar yang menggunakan metode global, anak

dituntut untuk memecahkan masalah secara sendiri, seperti mengkoordinasikan



semua satuan gerak atau fase-fase yang ada. Keuntung l,ang didapat dalam

latihan atau belajar dengan metode keseluruhan adalah, keterpaduan atau pertalian

(integrasi) dan koherensi, latihan keseluruhan akan efisien dari segi waktu yaitu

para siswa tidak perlu membuang waktu untuk menggabungkan gerakan setelah

selesai melatih bagian-bagian. Dengan demikian para atleVsiswa akan mempunyai

banyak waktu untuk mengulang-ulang latihan, yang merupakan faktor untuk

mempengaruhi ingatan, dan latihan keseluruhan akan lebih memotivasi

atlet/siswa.

Sedang kelemahan dari metode global adalah atle atau siswa tidak dapat

menghayati dan mempelajari secara terperinci mengenai unsur-unsur teknik atau

gerakan tersebut. Hal ini disebabkan karena teknik dan gerakan yang terdiri dari

beberapa unsur gerakan langsung didemonstrasikan secara keseluruhan tanpa

adanya pemenggalan dari tiap unsur tersbut. (Maidarman, dalam Budiono, 2000).

Kelemhan lainnya dari metode ini adalah atleVsiswa sukar berkonsetrasi dan

menyesuaikan diri terutama dalam hal mempelajari gerakan yang kompleks. Maka

untuk lebih jelasnya tentang penentuan latihan global dan bagian secara rinci

sesuai dengan tabel berikut ;



Tabel l. Keuntungan dan Kelemahan Metotle Global

No Keuntungan Kelemahan

1 Siswa dapat insight yaitu

pengertian yang diperoleh secara

langsung dari hubungan antara

bagian-bagian tugas gerakan

dengan tujuan yang akan dicapai

dalam situasi keseluruhan.

Dalam proses keterampilan gerat

pada materi global materi tidak

diurut secara elementer atau

bagian-bagian melainkan

dibiarkan sebagai latihan global.

2 Siswa mendapat penguasaan

keterampilan gerakakan

keseluruhan lebih awal

Siswa tidak dapat menghayati dan

mempelajari secara terprinci

mengenai unsur-unsur teknik atau

gerakan tersebut.

3 Siswa dapat mengamati dan

menempatkan setiap bagian

dalam kaitan dengan keseluruhan

Siswa sukar berkonsentrasi dan

menyesuaikan diri terutama dalam

hal mempelajari gerakan yang

kompleks

4 Tugas gerakan tidak terlepas dari

konteks keseluruhan

Penguasaan teknik akan lebih lama

karena disebabkan teknik tidak

dipelajari secara khusus

5 Siswa terlibat aktif dalam

memecahkan masalah yang

timbul dalam berlatih/belajar

secara keseluruhan

Siswa lebih cepat jenuh/bosan

karena perhatiannya selalu

tercurah/terpokus kepada teknik

itu sendiri



Pengusaan tehnik kata menurut adalah Tujuan akhir dari latihan karate

untuk memperajarinya hanya daram waktu beberapa buran saja, tetapi penguasaan

secara sempuma mungkin tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu singkat

(Muchsin, 1980). Daram gerakan kata ada gerakan tersebut yang dirakukan

dengan cepat dan gerakan rambat, dimana perpindahan dari gerakan lambat ke

gerakan cepat harus dijaga keseimbangan. Bentuk gerakan berubah_ubah

mengikuti irama dari setiap teknik. Ada saatnya pengerahan tenaga dengan

kontrol pemapasan. pada kesempatan yang tepat tiba-tiba dilontarkan tenaga yang

dipusatkan pada satu titik. Kalau unsur-unsur ini dapat dipadukan secara serasi

baru kelihatan kata tersebut indah, hidup, dan berhasil.

Daram memperajari KATA, ada tiga prinsip - prinsip kata, yakni irama

dari teknik, penekanan pada pengerahan tenaga dan pengontroran pernafasan.

Untuk menemukan bagian-bagian teknik yang berirama cepat dan raru

seimbangkan dengan bagian-bagian yang beirama lambat. Irama-irama teknik

harus disesuaikan dengan tidak bentuk peraksanaan gerakan untuk

membingungkan lawan dengan mengacaukan irama dan keterampilan rawan

dalam bertahan dan menyerang . (Menurut Oyama lg74).

Selanjutnya bagian-bagian penekanan kekuatan berubah-ubah secara ruas

diantara teknik-teknik. Ada gerakan yang dirontarkan dengan cepat, dan daram

keadaan pikiran rireks, membiarkan gerakan mengarir dengan lancar untuk

melepaskan tenaga dan mencapai titik puncak pada saat mengenai titik sasaran.

Sedangkan untuk pengontrolan pernafasan dan mencoba menganarisis irama yang

betul dari penghisapan dan pengeruaran nafas, orang harus tetap sadar akan ariran



udara yang kcluar masuk ke paru_parunya sampai  pernafasan yang bcntul

mettadi Wttar dalam kata.Kontrol pemafasan menyatukan tubuh,pikiran dan

semangat. Koordinasi irama pemafasan dengan tubuh sangat penting dalam

penggunaan yang betul dari penampilan seluruh tehnik.

“SeseOrang   harus membayangkan dirinya dikelilingi Oleh banyak

kekuatan lawan yang harus dihadapi, setiap gerakan harus dirasakan melakukan

teknik nyata,gerakan dan tenaga menyatu sehingga setiap gerakan dirasa seperti

beraliran listrik dan mempengaruhi suasana di sekelilingnya, penampilan

kepribadiannya tarnpak dernikian memukau, pikiran tidak pada hal lain, bahkan

segi‐segi lain dari karate,kecuali kesempumaan kata''。
(Oyama,1974)。

Penghayatan dalanl melakukan gerakan kata berguna untuk melatih tubuh

dan pikiran serta menempa semangat,kOsentrasi seseOrang hal dapat dHihat dari

tenaga yang terkuras,pemahaman orang akan teknik mettadi bertambah luas.

Sedangkan didalanl pelaksanaan Kata tidak dilakukan dengan penghayatan,

semangat, kOnsentrasi dan pemakai tenaga maka gerakan kata yang dilakukan

tidak mcmpunyai makna atau keindahan(seni)。
Untuk melakukan penilai terhadap

gerakan yang ditampilkan dalam melakukan kata berdasarkan kepada pelaksanaan

gerakan diatas.

Pertimbangan dalam penilaian kata secara umum

tenaga yang betul, (2) Kecepatan yang sesuai tehnik,

adalah (1) Pemakaian

(3) Perentangan dan

pengketatan tubuh(Muchsin, 1980)。 selattutnya tentang pengurangan nilai akan

dilakukan jika peserta berbuat kesalahan dalain urutan gerakan danjugajika pad五

ー



waktu menyerasaiakan jurus, peserta tidak kembari pada titik dimana gerakan

pertama dalam jurus dimulai. (Nakayama, 1976).

Kata Jion merupakan sarah kata yang diikut daram pertandingan

berdasarkan atas perguruannya, aliran Shutokan Karate Federation salah satu

perguruannya adarah Lemkari, kata jion wajib dimainkan pada pertandingan

pendahuluan. Kata Jion artinya kasih dan budi (Nakayama, 1976). Seranjut

tentang pelaksanaan gerakan kata jion adarah : ..Jion daram gerakan _ gerakan

yang tenang, harus dan harmonis daram jurus ini, terkandung semangat juang
yang tinggi. Jurus ini sesuai untuk memperajari peruncuran kaki, pengantian posisi

dan pembalikan tubuh. Garis peragaan berbentuk I, jumrah gerakan empat puruh

tujuh, dan waktu yang diperrukan kira-kira satu menit,,. ( Muchsin, r 9g0).

Daram kata jion terdapat banyak teknik-teknik dasar karate (kihon), dapat

dilihat urutan teknik dasar kata Jion, diantaranya sebagai berikut :

"Shinzentai (sikap siap karate), Jiai No Kamae (sikap siap akan merakukan kata
Jion), Zenkutsu Dachi (kuda-kuda depan/berdiri tekuk depan), Kosa uke
(tangkisan dengan dua tangan), Kakiwake Uke (tangkisan menyera), Mae Geri
(tendangan kedepan pegas), chudan Zuki (pukuran kedepan), Gyaku Zuki
(pukulan panjang), Jodan Age Uke (tangkisan Ke atas), Manji Uke (tangkisan

depan dan belakang), chudan Kagi Zuki(tinjuan mengunci), Gedan Barai (sapuan

kebawah/tangkisan bawah), Teiso uchi (sentakan pangkar terapak tangan),

Kokutsu Dachi (Kuda-kuda tekuk berakang), Morote uke (tangkisan dua tangan),

Ryowan gamae, Kosa Dachi (kuda-kuda rendah), Gedan Juji Uke (sapuan bawah

silang/tangkisan sirang), tJra Zuki (tinjuan keparan berakang), Gedan Magashi



Uke,Chudan uchi uke,Kiba Dachi,OtOshi uke,Dai FumikOmi,JOdan Tsukami

Uke,Yumi Zuki.“ (HiЮkazu Kanazawa,.…
).

Arti dari JiOn(Kadang dibaca Gion)belum ditemukan.Ini merupakan

Kata Shorei yang diberi nama sctelah rahib cina datang ke Okinawa.Gion juga
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merupakan nama pura di Jepang dan Cina. Dan Gion dikenal sebagai narna rahib

Budha suci. Nama Kata ini tidak mengalami perubahan. Gion dipelajari di

Tomari.

versi lain dari Kata Gion ini juga dipelajari aliran karate wado-Ryu.

Didalam mengambil nama dari rahib Budha Suci, Gion berkonotasi ketenangan,

penuh kebanggaan, dan penuh kekuatan dalam mempelajarinya. Kata ini

didemonstrasikan oleh Sensei Tanaka dalam buku The Best Karate Memiliki 47

gerakan dengan waktu aplikasi 60 detik.

Untuk dapat menguasai suatu teknik keterampilan perlu'melalui proses

belajar dan didukung oleh pengalaman gerak sebelumnya. Berdasarkan penjelasan

diatas, maka didalam pengusaan teknik karateka harus melakukan latihan yang

kontinue dan aktivitas latihan melalui program latihan yang disusun pelatih.

Rutinitas latihan yang dilakukan nantinya akan berpengaruh terhadap penguasaan

teknik dan seni bermain kata. Maka dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat

pengaruh pemeberian metode latihan elementer (bagian) dan keseluruhan (global)

terhadap penguasaan teknik kata jion bagi karateka pemula.



BAB IH

TUJUAN LUARAN DAN KONTRIBusI PENELITIAN

Penelitian ini diharapakan dapat bemanfaat untuk kedepannya. Adapun

tttuan,luaran dan kOntibusi penelitian ini adalah:

1・ Tttuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa bcsar pengaruh metode

latihan global terhadap penguasaan gcrakan kata jiOn D●
O Angkasa Lanud

Padang.

2.  Luaran dari penelitian ini adalah hasil peneHtian ini akan dipublikasikan pada

jumal Spol sdence univershas NegeH Padang tahun 2017 dan juga

digunakan sebagai tambahan pada bahan ttar pada mata kuliah Pembentukan

Kondisi Fisik,karate,dan IIInu Melatih.

3。  Kontribusi penelitian ini juga diharapkan berguna bagi pengembangan

pengelolaan Olahraga khususnya untuk mahasiswa FIK yang aktif rnelakukan

olahraga dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, penelitian ini berguna

untuk mengetahui bagairnana pemahaman dan pengaruh metodc latihan

global.tcrhadap penguasaan gerakan kata jiOn. Dan juga diharapkan dapat

menambah khasanah illnu pengetahuan khususnya dalam bidang pcndidikan

olahraga.



BAB Iv

METoDE PENELITIAN

A. Tahapan penelitian

Peneritian ini dirakukan dengan beberapa tahapan yaitu dimurai dengan
persiapan penyusunan proposar, survei awar seberum peneritian yang dirakukan
untuk mendapatkan data yang diperlukan.

B. Jenis dan Rancangan penelitian

Peneritian ini dirakukan daram bentuk eksperimentar yaitu memberikan
perlakuan terhadap kerompok kerompok metode ratihan grobar daram proses

latihan Kata Jion daram orahraga Karate. Daram har ini variaber yang harus
dikontrol akan dimanipurasikan sehingga variditas peneritian tidak cukup
memadai sebagai eksperimen yang sebenarnya. Menurut alimuddun Tuwu (1993:
121) penelitian yang tidak menggunakan kerompok kontror dan tidak dikenai
perlakuan, maka rancangan yang digunakan adalah rancangan eksperimental

semu.

C. Tempat dan Waktu penelitian

Peneritian ini di raksanakan di Dojo Karate Lemkari SMp Angkasa
Lanud Padang, Bulan Oktober 2016.



dengan melakukan pengurangan nilai 0,4 (nol koma empat) dari nilai 6,r0 (enarn

koma sepuluh). Nilai akhir testee adarah dengan membuang nirai tertinggi dan

nilai terendah lalu dijumlahkan.

G. Pelaksanaan Perlakuan

a. PengelompokanSampel

Sebelum kegiatan eksperimen dilakukan, daram pengerompokan

sampel ditentukan berdasarkan pada keterampilan sampel tersebut. Jadi sampel

yang diambil adalah siswa SLTP Pembangunan UNP untuk perlakukan metode

keseluruhan dan SLTP Angkasa pura II untuk pelakukan metode bagian.

b. Penyusunan Jadwal Lotihan

Untuk terlaksananya proses latihan dengan baik maka diperlukan

penyusunan program latihan dan jadwal latihan. Lamanya latihan secara

keseluruhan dalam penelitian ini adalah sebanyak lg kali pertemuan dan

banyaknya hari latihan setiap minggu adalah tiga kali, yaitu pada hari selasa,

kamis, dan minggu. Latihan akan baru memberikan efek setelah enam

minggu dimana terlihat kenaikan kemampuan 30% apabila dilakukan tiga kali

seminggu. Dede (Kusuma, dalam Budiono 2000). Jangan berlatih berlebih_

lebihan. Latihan harus berada didalam kemampuan atlet/anak pada waktu itu.

Lamanya latihan sebaiknya antara enam puluh menit sampai dengan delapan

puluh menit. (Budiono, 2000).



Tabel 3: Jadwal Hari dan Jam Latihan/perlakuan

SLTP Pembangunan
LINP 07.30--9.30

15。30-7.30

SLTP    Angkasa
Tabing 15.30-7.30

07.30--9.30

Pertemuan daram satu kari ratihan atau tatap muka ditetapkan waktu

pelatihan setiap pagi dan sore hari latihan darijam 07.30 sampai 09.30 wIB, dan

sore darijam 15.30 sampai 17.30 WIB.

H. Teknik Analisa Data.

Pengolahan data didaram peneritian ini menggunakan t - tes.

membandingkan mean, didalam Hand out mata kuliah statistik

pertemuan XIII - XVI tentang komparasi, uji t dan Analisis Varian

Adnan Fardi formula yang digunakan adalah :

Dengan

lanjutan

menurut

′=前

Keterangan

Dimana:

X1

X2

Harga Uji Yang dicari

Mean Sampel ke I

Mean Sampel Ke 2

-



Si dan S2   =Standar Dcviasi

N      =Jumlah sattek

Maka berdasarkan teknik anarisa data yang digunakan daram peneritian

nilai o't" yang diperoleh dari anarisis dibandingkan dengan nilai ,.t,, pada tabel

signifikan "t-tes" pada taraf signifikan 50% (0,05). Jika nirai ,,t, yangdiperoreh

analisa lebih besar dibanding nirai ..t,, pada taber, berarti terdapat perbedaan

pengaruh yang berarti antara hasil latihan Kata Jion melalui metode terhadap

penguasaan teknik Kata Jion. Sehingga hipotesis yang dikemukakan di terima

keberlakuannya.



BAB V

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dalanl bab ini akan

dikemukakan analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang diperOleh.

Selattutnya data yang diperoleh akan diOlah dan dianalisis sesuai dengan

ketentuan seperti yang telah dikemukakan sebelumnyao Hasil peng01ahan data ini

nantinya merupakanjawaban terhadap hipOtesis yang dikemukakan.

Maka nantinya pada bab ini akan dikemukakan r

pengaruh pemberian metode elementer dan metode global

penguasaan teknik kata jion bagi karatekan pemula.

secara rinci tentang

kata jion terhadap

A. Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh data hasil dari tes

awal dan tes akhir. Data hasil tes awal dan data hasil tes akhir yang diperoleh

merupakan hasil tes memainkan Kata Jion yang dilakukan sesudah mendapatkan

perlakukan' Untuk mendapatkan hasil dari tes diperoleh dengan cara memberikan

perlakuan secara kelompok sesuai dengan pemberian metode latihan. Tes ini

dilakukan secara individu, satu orang individu untuk tampil memainkan gerakan

Kata Jion, lama melakukan tes 3 menit. Begitu seranjutnya sikrus tes yang dijarani

sampel sampai penelitian berakhir.

Dalam melakukan tes peneriti dibantu oreh satu orang wasit dan 4 orang

juri. Sebelum tes ini dirakukan oreh masing-masing samper terrebih dahuru
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pelaksanaan tes dijelaskan dan dicontohkan oleh peneliti agar nantinya sampel

tidak ragu dalam menjalankan tes.

Dari langkah pengolahan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis

secara deskriptif serta pembahasan terhadap data yang diperoleh. Hasil dari

analisis dan pembahasan ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan.

Berikut ini akan dipaparkan tentang deskripsi data dari hasil tes yang dilakukan

selama eksperimen. Hasil Latihan Kata Jion melaui Metode Global berdasarkan

analisis terhadap tes akhir, maka latihan Kata Jion melalui metode Elementer

menunjukan hasil sebagai berikut: Nilai tertinggi 19,7 dan Nilai terend ah 17,0

dengan rata-rata 18,56 dan standar deviasi 0,77

B. Analisis Data

l. Analisis Tes Awal

Berdasarkan kepada orang coba/samper yang teriti, maka untuk untuk

tes awal tidak dilakukan karena memiliki kategori kemampuan gerak dan

penguasaan teknik yang sama. Maka untuk data tes awal kedua kelompok

metode latihan diberikan nilai nol (0).

2. Analisis Tes Akhir

Analisis tes akhir bertujuan untuk melihat perbedaan hasil latihan

Kata Jion antara metode latihan global dan metode latihan elementeq setelah

melakukan latihan sebanyak 16 kali pertemuan. Setelah melakukan

pengambilan data tes akhir, hasil tes tersebut dimasukan kedalam tabel.



Metode latihan global diperoleh jumlah standar deviasi 0.77 dan nilai mean

19,56.

3. Uji Normalitas

Dari uji normalitas yang dilakukan terhadap metode latihan global di

dapat harga Lo pada taraf signifikan a 0,05 seperti pada tabel berikut ini:

Kelompok Sampel N Lo Lt Kesimpulan:
Lo>o0.05 sehingga
hipotesis nol diterima dan
populasi berdistribusi
normal

Global 0,0994 0,249

Dari perhitungan antara Lo dan Lt tes akhir untuk metode sehingga dapat

disimpulkan bahwa data populasi berdistrbusi normal. Sehingga hipotesis nol

diterima.

C. Pengujian Hipotesis

Hasil analisis yang dilakukan diperoleh nilai t antara metode global

sebesar 2,330 > o 0,05 dengan derajat kebebasan nl + n2 - 2. Maka ini

menunjukan terdapatnya perbedaan pengaruh yang berarti antara hasil latihan

Kata Jion melalui metode latihan global (keseluruhan) terhadap penguasaan

teknik kata jion bagi karateka pemula.

Dalam usaha mengembangkan suatu metode latihan kata secara umum

karateka pemula, maka diberikan latihan kata yang sesuai dengan tingkatannya

atau pertandingan. Untuk karateka pemula (atlit pemula) diberikan kata Jion

(Shigeta Kata). Dalam hal ini latihan dilakukan dengan menggunakan dua metode

yaitu metode global. Dari penggunaan metode ini akan dilihat apakah ada



pengaruh dan perbedaan dari ntetode ini terhadap penguasaan teknik kata.iion

karateka pemula.

Dari pelakasanaan latihan yang diberikan dengan metode global dimana

siswa melakukan latihan gerakan kata secara serentak atau semua gerakan dan

keseluruhan, dari hasil latihan terlihat peningkatan. Pengingkatan ini dapat dilihat

pada rata-rata tes akhir sebesar I 8,56 dari 0 (nol) pada tes awal.

Disamping itu peningkatan ini juga dapat dilihat dari jumlah nilai tes

akhir secara keseluruhan dari metode tersebut. Untuk metode latihan global pada

tes awal menunjukan angka 0 (nor) menjadi 204,2 pada tes akhir, dan skor

tertinggi 19,7. Dari peningkatan-peningkatan yang terdapat pada metode ini dalam

peningkatan penguasaan teknik kata jion karateka pemula, menunjukan angka

yang tidak berbeda jauh. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh

suatu gambaran bahwa baik metode global dapat meningkatkan penguasaan

teknik kata jion karateka pemula.

D. Pembahasan

Metode latihan adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan

pelaksanaan proses latihan dan memberikan latihan guna membantu individu/atlet

dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dipergunakan untuk melatih teknik-

teknik olahraga serta keterampilan suatu cabang olahraga. Untuk meningkatkan

penguasaan teknik yang efektif dan efisien, latihan kata ini dapat dilakukan

dengan metode latihan Kata jion melalui metode global.



Dalam pelaksanaan penelitian, untuk mendapatkan data pertarna tidak

dilakukan tes awal tidak dilakukan karena sampel secara pengalaman gerakan

kedua baru mengikuti latihan kata pertandingan (kata bebas). Sehingga akhirnya

diharapkan penelitian ini dapat melahirkan kesimpulan yang tepat dan sesuai

dengan data yang diperoleh. Untuk itu perlu kira pengkajian tentang metodologi

dan kajian teori dari suatu penelitian.

Pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan ilmiah dan dibuat

berdasarkan teori tertentu secara sistematis dan dilakukan sesuai dengan langkah-

langkah atau prosedur yang benar, maka pengetahuan -y4g didapat tentu benar

pula, dengan demikian hasil penelitian ini dapat diterima kebenarnya. Setelah l6

kali pelakuan diberikan terhadap kelompok-kelompok orang coba atau sampel

metode latihan global, maka dilakukan tes akhir untuk melihat kemajuan hasil

latihan dari metode latihan.

Dari hasil tes akhir yang dilaksanakan, temyata metode ini menunjukkan

peningkatan yang berarti yaitu metode global (keseluruhan) dari rata-ratates awal

0 (nol) menjadi 18, 56 pada tes akhir. Terjadinya peningkatan ini disebabkan oleh

adaptasi dari suatu latihan terhadap teknik kata jion yang menunjang terhadap

peningkatan irama gerakan, bentuk gerakan, sentakan gerakan, pelaksanaan

teknik, penguasaan teknik dan lain-lain khusus teknik dalam kata jion.

semua ini akan mengakibatkan penguasaan teknik gerakan kata jion

semakin baik pula dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai bermain kata

karateka khususnya karateka pemula (baru mengikuti kejuaraan). Beberapa faktor

yang turut mempengaruhi tingkat kemampuan bermain kata seseorang, yang



dalam penelitian ini tidak dikontror seperti gizi, aktivitas fisik rain, dan aspek

psikologi.

E. Keterbatasan penelitian

Pelaksanaan penelitian telah diusahakan dengan cermat berdasarkan

metode dan prosedur yang sesuai dengan jenis penelitian ini. Kesempurnaan hasil

penelitian merupakan sesuatu har yang tidak mudah untuk diwujudkan. waraupun

sudah dicoba mengatasi kemungkinan gangguan terhadap variaber yang ada,

namun kenyataanya sulit untuk menghindari munculnya permasalahan selama

penelitian. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang ditemui selama

proses penelitian. Adapun sumber keterbatasan dan kelemahan selama

pelaksanaan penelitian ini adalah:

l' Penelitian ini hanya mengkaji dua variabel bebas yaitu metode latihan global

padahal terdapat banyak variaber rain yang diduga ikut mempengaruhi

penguasaan kata iion seperti: faktor kondisi fisik seperti aksi dan reaksi,

percepatan gerakan, kekonstanan gerak, teknik dasar dan rain_rain. Semua

faktor tersebut tidak dibahas daram peneritian ini, sehingga memungkinkan

munculnya konkrusi yang keriru terhadap hasir peneritian yang dapat

menyebabkan muncurnya permasarahan lain daram peneritian seranjutnya.

2. Seperti yang diketahui penelitian yang menggunakan intervensi terhadap

manusia sering menimburkan perdebatan, karena manusia yang terribat di

dalamnya dianggap sebagai kerinci percobaan. untuk mencegah har tersebut,

maka ditempuh rangkah-rangkah sebagai berikut; (a) memberikan penierasan

F"



3.

kepada sampel tentang maksud dan tujuan peneritian atau intervensi yang

akan dialami selama peneritian, (b) meminta kesedian samper untuk menjadi

sampel dalam penelitian ini, (c) memberikan kompensasi atas keikuts ertaan

sampel berupa konsumsi ringan, hal ini dilakukan untuk dapat terlaksananya

penelitian.

Kendala lain yang peneriti arami adarah penyesuaian jadwar dan keikut serta

karateka selama pengambiran data. Namun berkat usaha dan kerjasama yang

baik dengan karateka, peratih dan orang tua yang mau jadi samper, peneritian

dapat berjalan sesuai dengan rencana walaupun tidak sesuai dengan jadwal

yang ditentukan.

Penelitian ini menggunakan samper usia tertentu dengan jumrah 27 orang,

dan sebahagian besar masih daram usia pertumbuhan ini berpengaruh pada

variabel yang diteriti. oreh karena itu tidak dapat digenerarisasikan untuk

sampel pada usia lain.

Penelitian ini hanya dilakukan pada satu tempat penelitian dan ada diantara

sampel yang melakukan tes dan tatihan tidak dengan bersungguh-sungguh

4.

5。



pengaruh yang signifikan antara hasil latihan kata jion melalui metode latihan

global terhadap penguasaan teknik katajion karateka pemura.

B. Saran

Untuk meningkatkan penguasaan teknik karate pemula atau atlet dapat

menggunakan kedua metode ini yaitu metode global dan metode elementer.

l. Kepada pelatih untuk lebih mengembangkan model-model gerakan dasar yang

mengarah pada program latihan lebih luas.

2. Didasarkan karakteristik gerakan berbeda pada tiap cabang dan nomor

pertandingan kata dalam karate diharapkan pada para ahli untuk membuat tes

yang lebih valid dan reliabelitas yang lebih tinggi sesuai karateristik gerakan

kata jion.

3. Hasil latihan ini berlaku bagi siswa tingkat sekolah, sedangkan untuk atlet

yunior, dan untuk atlet senior perlu dilakukan peneritian serajutnya.

4. Disaran kepada peneliti lainnya agar mengadakan penelitian lanjutan dengan

menggunakan sampelyang lebih besar dan waktu yang cukup lama.
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Larnpirarr 1. Dqftar .\'ttrrut Tes/Sampel Kelompok Metode Gloh*i

INO N小4A
DATA
TES

AKHIR
1

…

lnti 18,0
つ

４

…

17,9
3 Nila Walltuni 19.0
4 Dhanna Kusumi 18,9
５

一
６

Ridho suwandi 19,2

唾 Dwi Putra 18っ4
7 Qqma Patigona 17,0
8 Yeni Novita Sari 18,9
9 VVendi Eko 18、0
10 Ardian 18,4

Malha 19,3
12 lヽe● Alldika 19,7
13 Atriani 18、9
14 Ayll Widiastuti 18,7
15 AJitya 18、4

Larnpiran 2. Hasil uji "t" ratihan Kata Jion Metode Latihan Global.

器=議 =乳
"0

t=2,330

‐
前

20,42-18,95

VO,36+0,07



I-ampiran 3.
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Bulan Pelaksanaan Penelitian Tahun 2016
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Pelaksanaan Peneliti an

dan Pengrrmpulan

Data

Analisian Data

No
April Mei 」uni Juli Agustus September Oktober I November

Persiapan Penelitian
|

2
SurveiTempat

Penelitian |

3

4

5 Penyusunan Laporan

6 Ptlblikasi lllniah



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab

terdahulu, maka pada bagian ini akan dikemukakan kesimpulan tentang pengaruh

latihan kata jion melalui metode latihan global terhadap penguasaan teknik kata

jion bagi karetaka pemula. Serta beberapa saran yang berguna dalam usaha

meningkatkan penguasaan teknik kata jion khususnya dan peningkatan prestasi

umumnya.

A. Kesimpulan

Dalam melakukan tes peneliti dibantu oleh satu orang wasit dan 4 orang

juri. Sebelum tes ini dilakukan oleh masing-masing sampel terlebih dahulu

pelaksanaan tes dijelaskan dan dicontohkan oleh peneliti agar nantinya sampel

tidak ragu dalam menjalankan tes. Dari langkah pengolahan data tersebut

selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif serta pembahasan terhadap data

yang diperoleh.

Hasil dari analisis dan pembahasan ini merupakan hasil dari penelitian

yang dilakukan. Berikut ini akan dipaparkan tentang deskripsi data dari hasil tes

yang dilakukan selama eksperimen. Hasil Latihan Kata Jion melaui Metode

Global berdasarkan analisis terhadap tes akhir, maka latihan Kata Jion melalui

metode Elementer menunjukan hasil sebagai berikut: Nilai tertinggi 19,7 dan

Nilai terendah 17,0 dengan rata-rata 18,56 dan standar deviasi 0,77. Terdapat
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Item Bahan Voi Satuan Harga TOta:(Rp) Paiak Ket
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