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PEMBERIAN LATIIIAN KATA ЛON MELALUI METODE LATIHAN
GLOBAL&METODE LATIHAN ELEMENTER TERHADAP
PENGUASAAN TEKNIK KATA JION BAGI KARATEKA

Arie Asnaldi

(Fakultas llmu Keolahragaan― Universitas Negeri Padang)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang
pengaruh pemberian metode latihan global dan metde latihan

elementer kata jion tehadap penguas:um teknik kata jion bagi karateka
pemula. Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa/siswi SLTP
Pembangunan UNP dan SLTP Angkasa Tabing yang terdaftar dalam
kegiatan ekstrakurikuler atau latihan Dojo (tempat latihan) yan-e

berjumlah 34 orang. Sedangkan jenis penelitian ini adalah Quasi
Eksperimen (eksperimen semu) yang dilakukan di Dojo SLTP
Pembangunan UNP dan SLTP Angkasa Tabing Kota Padang.

Kata Kunci: Metode Latihan Elementer & Glohal. Teknik. Kata Jion

PENDAHULUAN

Perkembangan olahraga beladiri di Sumatera Barat saat ini sangat pesat, hal

ini ditandai dengan munculnya berbagai perguruan beladiri d"n Dojo - dojo

(tempat latihan), salah satu olahraga bela diri tersebut adalah olahraga karate.

Pada saat ini tercatat 12 perguruan karate dibarrah naungan FORKI cabang

padang (Harian Mimbar Minang, 2002).

Dari 12 pergunxm Karate diantaranya adalah perguruan kmkari (Lembaga

Karate-Do Indonesia), Lemkari sebagai salah satu perguruan aqggota FORKI

berupaya membina dan melatih serta melahirkan karateka-karateka yang berbakat

dan memiliki ketcrampilan Karate yang baik. Untuk mendapatkan keterampilan
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karate dalam proses latihannya akan mengikuti sistern latihan, yaitu (l) latihan

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

(jiyu kumite).

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

tatihan dimana s€mua teknik dasar seperti, tangkisan, tinjuan, sentakan' atau

hentakan, tendangan yang dirangkai dalam suatu bentuk yang bulat dan sesuai

dengan cara berfikir yang masuk akal atau logis-

Metode latihan selama ini latihan yang diberikan pelatih dojo unruk melatih

kata jion ada melalui metode latihan keseluruhan Qilobal) dan ada juga yang

dilatih metalui metode bagian (elementer). Kedua metode ini digunakan oleh

banyak pelatih nalnun belum ada kepastian metode m:ma yang paling cocok untuk

latihan kata jio,r walaupun kedua metde tersebut sma-Sama memberikan

dampak positif terhadap penguasaan teknik Kata jion-

HAKEI(A.T METODE LATTHAN

Makna dari istilah metode oleh masyarakat luas telah ditafsirkan

bermacam-maciun, bairkan kadang-kadang maknanya tersebut berbeda-beda-

Metode berasal dari bahsa Inggris "method" artinya adalah suatu cara atau jalan

mengerjakan sesuatu. (As Hornby, dalam Alnedral, 1994).

Cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Makin baik metode makin efektif pencapaian tujuan. Untuk menentapkan terlebih

dahulu apaliah metode dapat diseout baik. diperlukan patokan yang bersurnber
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dari beberapa faktor. Faktor utama yang menentukan adalah tujuan yang akan

dicapai. (winarno, 1986). Selanjutrya pengertian metode sebagai berikut:

"Metode adalah suatu cara, yang di dalam frrngsinya

merupakan alat untuk menyuguhkan tugas-tugas belajar

(learning task) *cana sistematis yang terdiri seperangkat

tingakan peltih/guru, penyediaan kondisi belajar yang

diarahkan untuk mencapai tujuan yang diharapakan"' (Rusli

Luthan,1988)

Kriteria yang digunakan dalam memilih metode adalah sebagai berikut:

( I ) Sesuai dengan tujuan panbelajaran, (2) Sesuai dengan wakru, tempat dan alt-

atat yang tersedia dan dengan tugas pelatih/guru, (3) Sesuai dengan jenis kegiatan

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

Sesuaidengan kecakapan pelatih/guru. (l.L Pasaribu, dan B. Simanjtrntak 1983)-

M ETODE L"A.TIHAN BAGIAN (ELEMENTER)

Metode latihan elementer adalah cara berlatih teknik yang dilakukan

secara bagian demi bagian. Metode bagian adalah : Suatu cara latihan yang

bertitik tolak dari pandangan bahwa suatu latihan dapat diberikan menurut bagian-

bagiannya. (Singer, Calam Budiono, 1993).

Belajar mengacu pada suatu rencana dan pelaksanzurn tugas-tugas secara

bertahap. (Supandi, 1986). Metode elementer dapat dibagi menjadi sutu

keterampilan gerak berdasarkan bagian-bagian gerakan lehnik dan fase fungsi.

Hal ini menurut proses latihan yaitu suatu ikatan dari bagian ke gerakan

keseluruhan.
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Latihan merupakan suatu kesatuan yang melengkapi dalam urutan gerakan

yang sederhana dan mudah sampai tingkat yang lebih sulit dan kompieks. Setiap

elemen-elemen gerakan harus dikuasai terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pada

gerakan berikutnya. Kebaikan yang didapat dari metode elementer ini adalah atlet

berul-betul mengtrayati serta merasalian bagaimana pelaksanaan dari setiap

elemen gerakan dalam satu teknik. ('ljung Hauw Sin, 1987).

Selanjutnya untuk lebih .jelasnya dikernukakan tujuh kelernahan metode

latihan elementer seqra rinci, yairu:

" l ) Kurang dapat insight yaitu pengertian y-ang diperoleh
secara mendadak dari hubungan antara bagian-bagian tugas

geralcan dengan tujuan yang akan dicapai dalam situasi
keseluruhan, 2) karena bagian-bagian dipelajari terpisah-pisah
sehingga kurang dapat mengkaitkan setiap bagian dengan
keselurul.ran, 3) bagian-bagian dipelajari lepas dari konteks
keselunrhan tugas, 4) atlet/siswa kurang terlihat aktif dalarn
pemecahan masalah yang dipelajari, bagian-bagian yang

dipelajari terlepas dari konteks keseluruhan tugas yang harus
dicapai, 5) kurang dilakukan restrukturisasi dari oagian ke
dalam keseluruhan, 6) kurang te{adi transfer dari komponen -
komponen yang identik kedalam konteks yang berada, 7)
memerlukan waktu yang banyak untuk mempelajari bagian-
bagian gerakan". (Kosasih, dalam Alnedral, I993 ).

METODE I"A.TrHAN KESELURUHAN (G LOBAL)

Untuk melatih kata Jion melalui metode keseluruhan rnerupakan

pengembangan metode latihan kata dilakukan dojo (tempat latihan) saaat ini.

Seseorang harus mernbayangkan dirinya dikelilingi oleh banyak lawan yang

hams dihadapi, setiap gerakan harus dirasakan melakukan teknik nyata. gerakan

dan tenaga menyatu sehrngga setiap gerakan dirasakan seperti beraliran listrik dan

mempengaruhi suavma di sekelilingnya- penampilan kepribadiannya tzmpak
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demikian memukau, pikiran tidak pada hal lain, bahkan segi-segi lain dari karate,

kecuali kesernpurnaan dari KATA.(Oyma 1980).

Sedangkan dimaksud dengan metode global adalah proses belajar atau

latihan dalam situasi yang medorong untuk mempelajari suatu blok materi

pelajaran secara total dan serertak. (Supandi, 1986). Metode keseluruhan ini

bertitik tolak dari keselunrhan gerakan manusia dan mencoba untui<

rnendapatkannya melal ui proses belajar, ( Syafruddin . I 996).

Sedangkan Metode keseluruhan berdasarkan teori Gestalt yang

menekankan bahwa keseluruhan merupakan prinsip yang penting, keseluruhan

lebih dari jumlah bagian-bagian, sedangkan bagian mengandung arti d:lam

hubungannya dengan keseluruhan. (Nasution, dalam Budiono, 2000).

Setiap metode latihan mempunyai keunrungan dan kelemahan dari metode

tersebut mengemukakan yang penting diperhatikan oleh seorang pelatih adalah

mengetahui batasan-batasan keuntungan dan kelemahan dari metode yang akan

digunakan. (1.L. Pasaribu dan B. Simanjuntak, 1983).

Bakat merupakan kemampuan manusia yang dibawa sejak lahir. Ada tiga

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

melakukan persepsi, 2) dimensi psikomotor berhubungan dengan kemampuan

motorik, dan 3) dimensi intelektual bertrubungan deng:n faktor mengingat,

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

Sedang kelernahan dari metode global adalah atlelsiswa tidak dapat

menghayati dan mempelajari secara terperinci mengenai unsur-unsur teknik atau

gerakan tersebut. Hal ini disebabkan karena teknik dan gerakan yang terdiri dari
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beberapa unsur gerakan langsung didemonstrasikan secara keselunrhan tanpa

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

Kelernahan lainnya dari metode ini adalah atlet/siswa sukar berkonsetrasi

dan menyesuaikan diri terutama dalam hal mernpelajari gerakan yang kompleks.

Maka untuk lebih jelasnya tentang penentuan latihan giobal dan bagian secara

rinci sesuai dengan tabelberikut ;

Tabel l. Keuntungan dan Kelemahan Pletode Global

No Keuntungan Kelemahan

l Siswa dapat insight yainr

pengertian yang diperoleh secara

langsung dari hubungan antara

bagian-bagian tugas gerakan

dengan tujuan yang akan dicapai

dalam situasi keseluruhan.

Dalam proses keterampilan gerak

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

lnempelajari secara terprinci

mengenai unsur-unsur teknik atau

gerakan tersebut.

２
υ 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 keselunrhan

Penguasaan teknik akan lebih

lama karena disebabkan teknik

tidak dipelajari secara khusus

5 Siswa terlibat aktif dalarn

memecalrkan masalalr yang

timbul dalarn berlatih/bclajar

Siswa lebih cepat. jenuh/bosan

karena perhatiannva sclalu

tcrcurah/terpokus kepada tcknik
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secara keselunrhan itu s€ndiri

6 Jika telah morguasai tugas gerak

secara keseluruhaq maka akan

tedadi tranfer komponen identik

kedalam konteks berbeda

Teknik dan gerakan yang terdiri

dari beberapa unsur gerakan

langsung didemonstrasikan secara

keseluruhan tanpa adanya

pemenggalan dari tiap unsur

Tabel2. Kcuntungan dan Kelemahan dari Metode Elementer

Keuntungan

l  l Siswa    coba    ben」 ―bet」

menghayati serta merasakan

, bagiamana dari setiap elemen

l gerakan dJarn satu teknik

2 t Jlka strutur gerakan agak

; kompleks, akan r-remungkinkan

, diperoleh hasil latihan yang

rnaksimal

Siswa dapat penguasium

keterampilan gerak secura

keseluruan secara tertunda karena

harus mempelajari bagian derni

bagian

Siswa kurang mengamati dan

kurang dapat mengakitkan setirp 
I

bagian karena gerakan dipelajari

secara terpisah.

3 I Siswa akan cepat mempelajari

r tcknik selanjutnya setelah

i menguas」 teknk sebdumnya

4 i Pada belajar/latihan bagian

i perbaigian lebih menekankan

; pada penampilan bagian demi
i
i bagian secara tepat sebelum
ii menyatukan menjadi kesatuan
:

i gerakan atau rangkaian gerakan

Siswa kurang mendapatkan insight

secara menyeluruh

Tugas gerakan dibagi menjadi

baglan-bagian sehingga lepas dari

konteks keseluruhan.

(Gusril, dalam Budiono, 2000).

|
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HAKEKAT PENGIIASAAN TEHNIK KATA JION

Pengusaan tehnik kata menurut adalah Tujuan akhir dari latihan karate

untuk mempelajarinya hanya dalam waktu beberapa bulan saja, tetapi penpuasaan

s@ara sempurna mungkin tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu singkat

(Muchsin, 1980).

Ada saatnya pengerahan tenaga dengan kontrol pernapasan. 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.

Dalarn mempelajari KATA, ada riga prinsip - prinsip kata, yakni
irama dari teknik, penekanan pada pengerahan tenaga dan
pen gontrolan pernafasan. Unruk menemukan bagian-bagran tekni k
yang berirama cepat dan lalu seimbangkan dengan bagian-bagian
yang beirama lambat. lranra-irama teknik harus ciisesuaikan
dengan tidak bentuk pelaksanaan gerakan untuk tnetnbingungkan
lawan dengan mengacaukan irama dan keterampilan lawan dalam
bertahan dan menyerang. (Menurut Ovama 1974).

Pertimbangan dalarn penilaian kata secara umum adalah (l) Pemakaian

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

pengketatan tubuh (Muchsin, 1980). Kata Jion merupakan salah kata yang diikut

dalam pertandingan berdasarkan atas perguruannya, aliran Shutokan Karate

Federation salah satu perguruannya aCalah Lemkari, kata jion wajib dimainkan

pada pertandingan pendahuluan. Kata Jion artinya kasih dan budi (Nakayama,

1976). Selanjut tentang pelaksanaan gerakan katajion adalah :

"Jion dalam geralian - gerakan yang tenang, halus dan harmonis
dalam jurus ini, terkandung semangat juat g yang tinggi. Jurus ini
sesuai untuk mempelajari peluncuran kaki, pengantian posisi dan
pembalikan tubuh. Garis peragaan berbentul< I, jurnlalt gerakan

8



empat puluh tujuh, dan waktu yang diperlukan kira-kira satu

menit". ( Muchsin, 1980)

Dalam 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

melakukan kata Jion), Zenkutsu Dachi ftuda-kuda depan/berdiri

tekuk depan), Kosa Uke (tangkisan dengan dua tangan), Kakiwake
Uke (tangkisan menyela), Mae Geri (tendangan kedepan pegas)'

Chudan Zuki (pukulan 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

pangkal telapak tangan), Kokutsu Dachi (Kuda-kuda tekuk

belakang), Morote Uke (tangkisan dua tangan), Ryowan gitmae,

Kosa Dachi (kuda-kuda rendah), Gedan Juji Uke (sap'-r,an bawah

silang/tangkisan silang), Ura Zuki (tinjuan kepalan belakang),

Gedan Magashi Uke, Chudan Uchi Uke, Kiba Dachi, Otoshi Uke'
Doji Fumikomi, Jodan Tsukami Uke, Yumi Zuki;' (Hirokazu

Kanazawa,....).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk eksperimental yaitu memberikan

perlakuan terhadap kelompok metode latihan elementer dengan kelompok

metode latihan global dalam proses latihan Kata Jion dalam olahraga Karate.

Dalam hal ini variabel yang harus dikontrol akan dimanipulasikan sehingga

validitas penelitian tidak cukup memadai sebagai eeksperimen yang sebanamya.

Menurut alimuddun Tuwu (1993: l2l) penelitian yang tidak menggunakan

kelompok kontrol dan tidak dikenai perlakuan, maka rancangan yang digunakan

adalah rancangan eksperimental semu.
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Teknik Analisa Data.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka dilakukan dua tes

yaitu tes awal dan tes akhir.

a. Tes Awal.

Tes awal yairu tes yang dilakukan sebelum diberikan perlakuan. Unruk tes

awal penelitian ini data awal dihomogenkan artinya kedua kelompok metode

latihan diberikan nilai Nol (0). Sehab sampel yang diarnbil adalah siswa yang baru

rnenjalankan latihan karate dengan kategori sabuk putih atau kuning,

b. Tes Akhir

Tcs akhir yaitu tes yang dilakukan setelah diberikan perlakukan. Dalam

pengambiian tes akhir sampel telah melalui proses latihan Kata Jion lebih kurang

6 minggu. Dari latihan yang rutin dilakukan 3 kali seminggu baru diambil tes

akhir. Bentuk dari tes akhir ini yaitu sampel disuruh memaikan Kata Jion. Untuk

melihat hasil dari tes ini menggunakan sistem penilai dengan angka yang telah

ditetapkan oleh wasit dan juri FORKI Sumbar, untuk babak penyisihan nilai kata

yang diberika kepada atlit yang bertanding adalah 6.10 (enan, kcrna sepuluh)

merupakan nilai tertinggidan 6,0 nilai terendah.

Nilai diperoleh testee ditentukan pada jumlah nilai setelah memainkan

Kata. Dalam memainkan kata testee ada yang kesalahan dalam melakukan Kata

baik teknik atau rangkaian gerakan maka pcnilaian tetap dilakukan (diarnbil)

dengan melakukan pengtrangan nilai 0,4 (nol koma empat)dari nilai 6.10 (enam

koma sepuluh). Nilai akhir testee adalah dengan membuang nilai tertinggi dan

nilai terendah lalu dijumlahkan.



Telmik Anausa Data.

Pcllgolahan data didalam penelitian ini

membandingkan mcan, didalam Hand Out

「

短clnuan XIII― XVI tentang komparasi,助 i

Adnan Fardi follllula yang digunakan adalah i

menggunakan t - tes. Dengan

mata kuliah statistik lanjutan

t dan Analisis Varian menurut

Keterangan

t

Xl

X2

Si dan S2

N

-/F *l. .-'. +--l-
!N, N2

: Harga Uji Yang di cari
: Mean Sampelke I
: Mean Sampel Ke 2

= Standar Deviasi
: Jumlah Sabjek

Maka berdasarkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian

nilai "t" yang diperoleh dari analisis dibandingkan dengan nilai "t" pada tabel

signifikan "t-tes" pada taraf signifikan 50% (0,05). Jika nilai "t"-yang diperoleh

analisa lebih besar dibanding nilal "t" pada tabel, berarti terdapat perbedaan

pcngaruh yang berarti antara hasil latihan Kata Jion melalui metode gJobal dan

metode elementer terhadap penguasaan teknik Kata Jion. Sehingga hipotesis yang

dikernukakan di terima keberlakuannya.

Sedangka jika nilai "t" yang diperoleh dari hasil analisa lebih kecil

dibandingkan dengan nilai "t" pada tabel, berarti tidak terdapat perbedaan yang

berarti antara hasil latihan metode global dan metode elementer dalam Kata Jion

Karate. Maka hipotesis yang dikemukakan ditolak keberlakuannya.



IIASIL PUNELITIAN

Dalam melakukan tes peneliti dibantu oleh satu orang n'asit 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. 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.

l. Hasil Latihan Kata Jion melaui Metode Global

Berdasarkan analisis terhadap tes akhir, maka latihan Kata Jion melalui

metode Elementer menunjukan hasil sebagai berikut: Nilai tertingg 19.7 dan

Nilai terendah 17,0 dengan rata-rata 18,56 dan standar det'iasi 0,77

2. Hasil Latihan Kata Jion melalui Metode Elementer

Berdasarkan analisis terhadap tes akhir, maka latihan Kata Jion melalui

rnetode Elementer menunjukan hasil sebagai berikut: Nilai tertinggtr20,6 dan

Nilai terendah 16,9 dengan rata-rata 18,95 dan standardeviasi0,gl.

ANALISIS DATA

t. Analisis Tes Awal

Berdasarkan kepad- orang coba/sampel yang teliti, maka untuk untuk tes

awal tidak dilakukan karena merniliki kategori kemampuan gerak dan penguasaan

teknik yang sama. Maka untuk data tes awal kedua kelompok metode latihan

diberikan nilai nol (0).
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2. Analisis Tes Akhir

Analisis tes akhir bernrjuan untuk mehhat perbedaan hasil latihan Kata

Jion antara metode latihan global dan metode latihan elementer, setelah

melakukan latihan sebanyak l8 kali pertemuan.

Setelah melakukan pengambilan data tes akhir, hasil tes tersebut

dimasukan kedalam tabel. Pada kelompok yang dilatih dengan metode latihan

global diperoleh jumlah stardar deviasi 0.77 dan nilai mean I8,56. sedangkan

pada kelompok yang dilatih dengan metode latihan elementer diperoleh jumlah

standar deviasi 0.91 , dan nilai mean 18. 95,

3. UjiNormalitas

Dari uii normalitas yang Cilakukan terhadap masing-masing kelompok

sampel di dapat harga Lo pada taraf signifikan o 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 0.0894 0.249

Elementer 16 0,0737 0,213

Dari perhitungan antara Lo dan Lt tes akhir untuk metode Global dan

elementer di perole Lo < Lt dengan . Sehingga dapat disimpulkan bahwa data

kedua populasi berdistrbusi normal. Sehingga hipotesis nol diterima.

13
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PENGUJIAN HIPOTESIS

Hipotesis yang diajukan dalam panelitian ini diterima kebenarannya atau

tidah maka dilalokan pengujian data dengan memakai Uji 't". Hipotesis yang

diajukan dalam penelitian ini adalah (l) Terdapat pengaruh yang berarti pada

hasil latihan metode global terhadap penguasaan teknik bagi karateka panula. (2).

Terdapat pengaruh yang berarti pada hasil metode latihan elementer dan metode

latihan global terhadap penguasaan tehnik Kata Jion bagi karateka pemula. (3).

Terdapat pengaruh yang berarti antara metode latihan g:lobal dan metode latihan

elementer terhadap pengutsaan tehnik Kata Jion karateka pernula.

Hasil analisis yang diiakukan diperoleh nilai t antara metode global dan

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

rnenunjukan terdapatnya perbedaan pengaruh yang berarti antara has;l latihan

Kata Jion melalui metode latihan global (keseluruhan) dan metode latihan

elementer (bagian) terhadap penguasaan teknik kata jion bagi karateka pemula.

Hipotesis nol penelitian ini ditolak dan hipotesis alternatif yang diajukan diterima

kebenarannya.

PENGUJIAN HASIL ANA LISIS

Dalain usaha mengernbangkan suatu metode latihan kata secara umum

karateka pemula, rnaka diberikan latihan kata yang sesuai dengan tingkatannya

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

(Slrigeta Kata). Dalarn hal ini latihan dilakukan dengan menggunakan dua metode

yaitu rnetode global dan elementer. Dari penggunaan kedua metode ini akan

“　，　
　
　
）ｏ
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dilihat apakah ada pengaruh dan perbedaan dari kedua lrretde ini terhadap

penguasaan teknik kata jion 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 18.56 dari 0 (nol) pada tes awal.

Sedangkan latihan kata Jion dengan metode elementer yairu lanhan kata

yang penyajian materi dipisahkan dari gerakan keseluruhan. Hal ini berarti setiap

unsur atau elemen gerakan harus dikuasai terlebih dahulu sebelum dilanjutkan

pada gerakan keseluruhan dan pelatih memperbaiki kesalahan-kesalahan yang

terjadi. Dari hasil latihan yang diperoleh dilihat adanya peningkatan yaitu dari 0

(nol) menjadi 18,95 pada rata-rata nilai tes akhir kelompok ini.

Disarnping itu peningkatan ini juga dapat dilihat dari jumlah nilai tes

akhir secara keseluruhan dari kedua bentuk metode tersebut. Unttrk kelompok

global pada tes awal menunjukan angka 0 (nol) menjadi 204,2 padates akhir, dan

skor tertinggl 19,7. sedangkan pada Kelompok elementer dari a;rgl:a 0 (nol) pada

tes awal meningkat menjadi 303,3 pada tes akhir dengan skor tertingg120,6. Dan

pening;katan-peningkatan yang terdapat pada kedua metode ini baik itu metode

global maupun elementer dalam peningkatan penguasaan teknik kata jion karateka

pemula. menunjukan angka yang tidak berbeda jauh.

V
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FEMBAHASAN

Metode latihan adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan

pelaksanaan proses latihan dan memberikan latihan guna membantu individu/atlet

dalam rnencapai tujuan yang telah ditennrkan dipergunakan untuk rnelatih teknik-

teknik olahraga serta keterampilan suatu cabang olahraga. Untuk meningkatkan

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

dengan metde latihan Kata.iion rnelalui metode global dan elementer.

Dalam pelaksanaan penelitian. untuk mendapatkan data pertama tidak

dilakukan tes awal tidak dilakukan karena sampel secara pengalaman gerakan

kedua kelompok latihan baru rnenlikuti latiiran kata pertandingan (kata bebas)

dan untuk menennrkan kelompok sampel secara proporsif sampling dalam

penelitian ini serra tempai latihan (dojo) riilingkungan sekolah yaitu Dojo SLTP

Pembangunan UNP dan SLTP Angkasa Tabing. Sehingga akhirnya diharapkan

penelitian ini dapat melahirkan kesirnpulan yang tepat dan sesuai dengan data

yang diperoleh.

Setelah l8 kali pelakuan diberikan terhadap kelompok-kelompok orang

coba/sampel dengan memakai metode latihan global dan metode elementer, maka

dilakukan tes akhir untuk melihat kemajuan hasil latihan dari kedua metode dan

kedtn kelompok latihan tersebut manakah yang lebih baik. Dari hasil tes akhir

yang dilaksanakan, ternyata kedua bennrk metode ini menunjukkan peningkatan

yang berarti yaitu metode global (keseluruhan) dari rata-rata tes awal 0 (nol)

rneljadi lE. 56 pada tes akhir. Begitu juga dengan metode elementer (bagian) dari

0 (nol) pada rata-rata tcs awal menjadi 18.95 pada tes akhir-

16
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Beberapa faktor yang turut mempengaruhi tingkat kernampuan bermain

kata seseorang, yang dalam penelitian ini tidak dikontrol seperti gizi, aktivitas

fisik lain, dan aspek psikologi. Disamping hal-hal yang disebutkan diatas, maka

metode global tidak sama dengan metde elementer dalam meningkat penguasa:ul

teknik kata jion karateka pemula, hat lain ju-ea bisa berpenganrh karena

keterbatasan sampel yang mungkin terlalu kecil. Hal ini terjadi karena tidak ada

pilihan lain untuk menambah jumlah sarnpel klrususnya siswa yang terdaftar

dalam ekstreakurikuler.

KESIMPULAN

Terjadinya peningkatan ini disebabkan oleh adapcasi dari suatu latihan

terhadap teknik kata jion vang mcnuniang terhadap peningkatan irama gerakan,

bennrk gerakan, sentakan gerakan, pelalisanaan 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.

Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil latihan kata jion

melalui metode latihan global terhadap penguasaan teknik kata dan hasil latihan

I<ata jion melalui metode lrtihan elementer lebih baik dari pada hasil hasil latihan

kata jion melalui metde latihan global.

ザ́
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