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Araaldl, Arte. 2005. Pengaruh Pemberian Latihan Kata Jion Melalui
Metode Latihan Global Dan Metode l,a.tihan
Elementer Terhadap Penguasaan Teknik Kata
Jion Bagi Karateka Pemula.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan infoemasi
tentang pengaruh pemberian metode latihan global dan metode
Iatihan elementer kata jion tehadap penguasaan teknik kata jion bagi

. karateka pemula.
Hipotesis yang diajukan dalam penefitian ini adalah

hipotesis alternatif yang berbunyi: l). Terdapat pengaruh yang berarti
pada hasil latihan metode global terhadap penguasaan tehnik I(ata
Jion bagi karateka pemula, 2). Terdapat pengaruh yang berarti pa.da
hasil latihan metode elementer terhadap penguasaan teknik bagi
karateka pemula, 3). Tidak terdapat pengaruh yang berarti antari
metode latihan elementer dan metode latihan global terhadap
penguasaan tehnik Kata Jion bagi karateka pemula.

Subjek rlalam psnsStian ini adal,ah Siswa/siswi SLTP
Pembangunan UNP dan SLTP Angkasa Tabing yang terdaftar dalam
kegratan ekstrakurikuler atau latihan Dojo (tempat latihan) yang
berjumlah 34 orang. Sedangkan jenis penelitian ini adahh Quasi
Eksperimen (eksperimen semu) yang dilakukan di Dojo SLTp
Pembangunan UNP dan SLTP Angkasa Tabing Kota padang, yang
dimulai dari tanggal 4 Agustus sampai 29 November 20O5.

Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan
statistik deskriptif, Uji "t" dan perbedaan mean pada taraf signifftansi
0,O05. Semua analisis diolah dengan bantuan aplikasi komputer seri
program Microsof Exel, menyimpulkan bahwa ketiga hipotesis yang
diajukan diterima kebenarannya. Dengan Nilai t, apabila t,"u.r lebih
besar dari Lr"p".t-",, maka terdapat perbedaan pengaruh yang berarti
(signifika) tt u"l > Lr."p"ri-.r,.

Dari analisis dapat dilihat bahwa rata-rata peningkatan
penguasaan teknik mel;alui metode global sebesar 18,56 sedangkan
untuk metode elementer rata-rata adalah setresar 18,95. Sedangkan
analisis uji 't' yang menguji perbedaan antara kedua metode ini
menyimpulkan bahwa kata jion dengan menggunakan metode global
dan metode elementer terhadap penguasaan teknik kata jion bagi
karateka pemula, yang mana dapat dilihat dari Lr"p*,".,, (2,330) > tt"u.r
(2,60).

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan
pertimbangan untuk program latihan Kata Jion khususnya dan kata
umumnya, bagi pelatih maupun pembina karate kata diharapkan
bagi peserta (karateka) dapa.t menjadi panduan untuk melakukan
latihan kata jion dan ingin memperbaiki teknik dasar karate (kihon).
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan

kemampuan mahasiswa dalarn memahami dan memberikan metode

latihan yang tepat pada individual atau kepada atlet baik pada

Fakultas Ilnu Keol,ahragaan, Universitas Negeri Padang. Maunpun

dalam lingkungan masyarakat

Dalam penlusunan dan penelitian ini, peneliti telah berusaha semaksimal

mungkin, namun dengan demikian peneliti menyadari bahwa penelitian ini

merupakan saiah satu pengembangan dari metode latihan agar dapat di konvensasi

ke dalam metode pembelajar. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kitikan dan

masukan-masukan yang sifatnya membangun dari semua pihalq guna

kesempurnaan hasil penelitian ini dan pengembangannya untuk masa mendatang.

Demikianlah sebagai pengantar dari peneliti, atas semua bantuan yang

diberikan kepada penulis, semoga Allah Swt senantiasa membalasnya dengan

kebaikan yang berlipat ganda. Amin.

Padang, November 2005
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A.

BABI

PENDAⅡULUAN

[,atar Belakang Itlasalah.

Olahraga karate merupakan olahraga yang populer dan digemari oleh

masyarakat Indonesia umumnya dan Sumaiera Barat khususnya, baik

dikalangan dewasa maupun remaj4 dan telah berkembang baik di kota

maupun di daerah. Hal ini terlihat dengan adanya kejuaraan daerah, maupun

kejuaraan Nasional yang diselenggarakan oleh FORKI maupun perguruan.

Perkembangan olahraga beladiri di Sumatera Barat saat ini sangat

pesat, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai perguruan beladiri dan

Dojo - dojo (tempat latihan), salah satu olakaga bela diri lersebut 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), trmkari sebagai salah satu perguruan

anggota FORKI berupaya membina dan melatih serta melahirkan karateka-

karateka yang berbakat dan memilih keterampilan Karate yang baik. Untuk

mendapatkan keterampilan karate dalam proses latihannya akan mengikuti

sistem latihag 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 kej uaraan), kata wajib terdiri dari

kata tingkatan sabuk seperti kata Hean, Tekki, dan Basha Dai. Sedangkan kata

bebas atau khusus untuk kejuaraan diantaranya adalah Kanku - Dai,

Gojushio - Sho, Niju - Shio, Jion, Enpi, dan lainJain.

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

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

didalam kejuaraan kata jion merupakan salah satu kata yang dimainkan

(tampilkan).

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

bentuk latihan dimana semu Eknik dasar seperti, tangkisan, tinjuarL

sentakan, atau hentakan, tendangan 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 (global) dan ada juga yang dilatih

melalui metode bagian (elementer). Kedua metode ini digunakan oleh banyak

pelatih namun belum ada kepastian metode mana yang paling cocok untuk

Iatihan kata jion tersebut walaupun kedua metode tersebut sama-sama

memberikan dampak positif terhadap penguasaan teknik Kata jion.

，
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Sehubungan dengan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian tentang metode mana yang lebih baik dalam

penguasaan teknik katajion bagi karateka pemula pada olahraga Karate.

Dengan demikian dibutuhkan data empiris untuk melihat perbedaan

pengaruh antara metode latihan global dan metode latihan elementer, yang

dilakukan kepada karateka pemula untuk penguasaan teknik Kata jion pada

olaharaga karate.

Identifikasi masalah.

Berdasarkan kenyataan yang diuraikan dalam latar belakang masalah,

timbul beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah yang ada,

diantaranya adalah sebagai berikut :

Untuk meningkatkan keterampilan bermain kata jion bagi pemula,

bagaimanakah cara melatihnya? Situasi dan kondisi bagaimanakah yang dgpat

menunjang peningkatan latihan Kata Jion ? Apakah matode latihan global dan

elementer dalam latihan Kata Jion dapat digunakan? Apakah ada perbedaan

pengaruh antara metode latihan global dan metode latihan elementer? Kalau

terdapat perbedaal, metode latihan manakah yang berpengaruh lebih baik

terhadap pengu:rsaan teknik Kata Jion tersebut? Apakah metode latihan yang

berpengaruh tersebut berlaku untuk kelompok latihan yang sama? Mengingat

pada umumnya dalam latihan kata jion antara atlit merniliki perbedaan

pemahaman dan kondisi fisik yang berbeda, apakah perlu diberlakukan

metode latihan yang berbeda diantara mereka?
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Dari pertanyaan-pertanyaan diatas masih banyak terdapat p€rtanyaan

lain yang bilamana diungkapkan dan diteliti satu persatu akan menunjukan

pengaruh terhadap penguasaan teknik kata jion tersebut. Namun demikian,

mengingat berbagai keterbatasan yang ada, dan agar penelitian yang akan

dilakukan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya perlu kiranya dilakukan

pembatasan masalah.

Pembatasan Masalah.

Melihat banyaknya masalah yang muncul dalam melatih kata jion

pada olahraga Karate yang menghendaki penelitian sendiri-sendiri" maka

penelitian yang akan dilakukan dibatasi hanya pada variabel tertentu yang

dayat diamati dan dapat diukur sebagai kuantitatif.

Penelitian ini dibatasi hanya pada variabel metode latihan global dan

metode latihan elementer serta variabet penguasaan tehnik kata jion bagi

karateka pemula dalam olahraga karate.

Rumusan Masalah

Telah diuraikan dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah

dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan

dicarikan jawabanya melalui penelitian ini sebagai berikut :

I. Apakah metode Iatihan kata jion melalui metode elemeter memberikan

pengaruh lebih baik dibandingkan dengan metode latihan global terhadap

penguasaan tehnik katajion bagi karaleka pemula dalam olahraga karate'

υ^



2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh penguasaan teknik kalajion melalui

metode elemeter dan metode latihan global.

E. Tujuar Penelitian

l. Untuk mengetahui pengaruh metode latihan global terhadap penguasaln

tehnik kata jion bagi karateka pemula.

2. Untuk mengetahui pengaruh metode latihan elementer terhadap

penguasaan teknik kaajion bagi karateka pemula.

3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh metode latihan global dan metode

latihan elementer tertra&p penguasaan tehnik kata jion bagi karateka

pemula .

F. Manfaat Penelitian

. 1. Menambah rvawasan penulis dalam bidang penelitian khususnya kata jion

dan penyusunan karya ilmiah.

2. Menambah pengetahuan teoritis dalam bidang olahraga, khususnya dalam

olahraga karate.

3. Menjadi masukan bagi pelatih dan atlit untuk memperbaiki pola latihan

kata umumnya dan kata jion khususnya.

4. Menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan metode latihan Kata jion

bagi pemula

5
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Defenisi Operasional

Untuk menghidari salah penafsiran terhadap variabel-variabel dalam

penetitian ini maka disusun defenisi operasional sebagai beriL'ut :

1. Metode larihan kata Jion yang digunakan dalam latihan dibedakan atas

dua macam bentuk, yaitu : (1) metode latihan keseluruhan (global),

merupakan bentuk latihan melalui peragaan gerakan kata secara

keseluruhan dari arval samapi akhir. (2) metode latihan bagaian

(elementer) merupakan penyajian bentuk latihan secara bagian atau

elemen gerakan.

2. Penguasaan tehnik kata Jion adalah Kara yang digunakan untuk melihat

hasil yang diperoleh setelah melakukan kedua bentuk latihan sedang

penguasaan tehnik kala Jion ditentukan memlalui tes keterampilan

bermain kata (ion).

3. Dalam bahasa Indonesia disebut Jiong (Jion) adalah nama dari Kata (iurus)

artinya Kasih dan Budi.

6



BAB Π

KERANGKA TEORITIS

KAJIAN TEORI

l. Hakekat Metode Latihan

Makna dari istilah metode oleh masyarakat luas telah ditafsirkan

bermacam-macam, bahkan kadang-kadang maknanya tersebut berbeda-

beda. Metode berasal dari bahsa Inggris "method" artinya adalah suatu

cara atau jalan menge{akan sesuatu. (As Homby, dalam Alnedral, 1994).

Selanjut lebih khusus metode adalah cara yang teratur dan berpikir

baik untuk mencapai maksud ataupun cara kerja yang berurutan untuk

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang

ditentukan. (Purwadarmita, 1984).

Cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai

tujuan. Makin baik metode makin efektif pencapaian tujuan. Untuk

menentapkan terlebih dahulu apakah metode dapat disebut baik,

diperlukan patokan yang bersumber dari beberapa faklor. Faktor utama

yang menentukan adalah tujuan yang akan dicapai. (Winamo, 1986).

Selanjutnya pengertian metode sebagai berikut:

"Metode adalah suatu cara, yang di dalam fungsinya
merupakan alat untuk menyuguhkan tugas-tugas belajar
(lenrning last) secara sistematis yang terdiri seperangkat
tingakan peltih/guru, penyediaan kondisi belajar yang
diarahkan untuk mencapai tujuan yang diharapakan". (Rusli
Luthan, 1988)

7



Metode dalam ilmu olahraga atau teori pengajaran jasmani mempunyai

pengertian yang tersendiri pula.

Metode adalah cant-cara mengajar khusus yang digunakan dalam

mengelola pengetahua4 prinsipprinsip, norrna-norma, peraturan-peraturan yang

berlaku dalam olahraga atau semua yang penting dalam proses belajar motorik

untuk tercapainya keefektifan dalambelajar. (Hutasuhut, Chairuddiq dan Bachtiar,

1985).

Jadi dalam mengembangkan suatu proses latihan, banyak metode latihan

yang dapat kita gunakarL karena semakin baik (tepat) suatu metde yang

digunakan semakin efektifpula 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. (Djusma, 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 individr:/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

8



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 Mengingt 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 wattu, tempat dan alt-

alat yang tersedia dan dengan tugas pelatil/gun1 (3) Sesuai dengan jenis kegiatan

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

Sesuai dengan kecakapan pelatih/guru (I.L Pasaribq dan B. Simanjuntah 1983).

Dari uraian di atas, sebelum menetapkan metode tehnik dasar yang

digunakan dalam latiharu 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 kemampun yang ada pada

masing-masing atlet.

1.2 Metode Latihan Bagian (elemenler)

Metode latihan elementer adalah cara berlatih teknik yang dilakukan

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

9
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bertitik tolak dari pandangan bahwa suatu latihan dapat diberikan menurut

bagian-bagiannya. (Singer, dalam Budiono, 1993).

Belajar mengacu pada suatu rencana dan pelaksanaan tugas-tugas

secara bertahap. (Supandi, 1986). Metode el.."nt., dapat dibagi menjadi

suatu keterampilan gerak berdasarkan bagian-bagian gerakan tehnik dan fase

fungsi. Hal ini menurut proses latihan yaitu suatu ikatan dari bagian ke

gerakan keseluruhan

Selanjutnya metode bagian adalah suatu cara latihan yang bertitik tolak

dari pandangan bahwa suatu latihan dapat diberikan menurut bagian-

bagiannya. (Singer, dan Dick dalam Budiono 2000).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode

elementer, penyajian materi dipisahkan dari gerakan keseluruhan. Hal ini

berarti setiap unsur alau elemen gerakan harus dikrresai terlebih dahulu

sebelum dilanjutkan pada gerakan keseluruhan dan pelatih memperbaiki

kesalahan-kesalahan yang te{adi. Setelah atlet dapat menguasai dan

memahami elemen-elernen gerakan pertama dilanjutkan pada gerakan

berikutnya. Unsur-unsur gerakan tersebut digabungkan sehingga menjadi

gerakan keseluruhan.

Latihan merupakan suatu kesatuan yang melengkapi dalam urutan

gerakan yang sederhana dan mudah sampai tingkat yang lebih sulit dan

kompleks. Setiap elemen-elemen gerakan harus dik',asai terlebih dahulu

sebelum dilanjutkan pada gerakan berikutnya Kebaikan yang didapat dari

metode elementer ini adalah atlet betul-betul menghayati serta merasakan



bagaimana pelaksanaan dari setiap elemen gerakan dalam satu teknik. (Tjung

Hauw Sin, 1987).

Jika struktur gerakan agak kompleks, akan memungkinkan diperoleh

hasil latihan yang maksimal. Kelemahan metode elementer yaitu pada

integrasi elemen keseluruhan proses belajar tidak berkembang, dengin

demikian tujuan latihan tidak akan tercapai. (Rieder/Fischer dalam Budiono

2000).

Searah dengan pendapat diatas dapat dikemukakan bahwa Kelemahan

dari metode elementer ini yaitu dalam praktek selalu terlihat bahwa gerakan

satu p€rsatu telah dikuasai namun timbul juga kesulitan dalam melaksanakan

keseluruhannya- Pelaksanaan-pelaksanaan kesulurahan gerakan menjadi tidak

lancar, kurangnya koordinasi gerakan akibat gerakan dilatih secara terpisah-

pisah atau terpufus-putus.

Selanjutnya untuk lebih jelasnya dikemukakan tujuh kelemahan

metode latihan elementer secara rinci, yaitu:

*l) Kurang dapat insight yaifr pengertian yang diperoleh
secara mendadak dari hubungan antara bagian-bagian tugas
gerakan dengan tujuan yang akan . dicapai dalam situasi
keseluruharu 2) karena bagian-bagian dipelajari terpisah-pisah
sehingga kurang dapat mengkaitkan setiap bagian dengan
keseluruhaq 3) bagian-bagian dipelajari lepas dari konteks
keseluruhan tugas, 4) atlet/siswa kurang terlihat aktif dalam
pemecahan masalah yang dipelajari, bagian-bagian yang
dipelajari terlepas dari konteks keseluruhan tugas yang harus
dicapai, 5) kurang dilakukan restrukturisasi dari bagian ke
dalam keseluruhaq 6) kurang tedadi transfer dari komponen -
komponen yang identik kedalam konteks yang berada, 7)
memerlukan waktu yang banyak untuk mempelajari bagian-
bagian gerakan". (Kosasih, dalam Alnedral, 1993).
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1.2 Metode Latihan Keseluruhan (Slobal)

Dalam melatih tehnik kata yang diutamakan adalah bagaimana

latihan mengarah kepada cara hnnaian kata, sehingga tujuan untuk

penguasaan tehnik kata dapat tercapai.

Untuk melatih kata Jion melalui metode keseluruhan merupakan

pengembangan metode latihan kata dilakukan dojo (tempat latihan) saaat

ini. Seseorang harus membayangkan dirinya dikelilingi oleh banyak lawan

'yang harus dihadapi, setiap gerakan harus dirasakan melakukan teknik

nyata, gerakan dan tenaga menyatu sehingga setiap gerakan dirasakan

seperti beraliran listrik dan mempengaruhi suasana .di sekelilingrya,

penampilan kepribadiannya tampak demikian memukarl pikiran tidak pada

hal lain, bahkan segisegi lain dari karate, kecuali kesempurnaan dari

KATA. (Oyama I980).

Dengan metode global ini semua pihak yang belajar atau yang

latihan mengalami gerakan dengan salaing berhubungan yang berarti. Bila

suatu tugas dengan bantuan belajar yang sederhana mungkin dapat

dilakukan secara keseluruhan. (Djusma 1989).

Sedangkan dimaksud dengan metode global adalah proses belajar

atau latihan dalam situasi yang medorong untuk mempelajari suatu blok

materi pelajaran secara total dan serentak. (Supandi, 1986).

Metode keseluruhan ini bertitik tolak dari keseluruhan gerakan

manusia dan mencoba untuk men&patkannya melalui proses belajar.

(SyafruddirL 1996).
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Sedangkan Metode keseluruhan berdasarkan teori Gestalt yang

menekankan bahwa keseluruhan merupakan prinsip yang penting, keseluruhan

lebih dari jumlah bagian-bagiaru sedangkan bagian mengandung arti dalam

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

Maka sehubungan dengan prinsipprinsip didaktis dan konsep

keseluruhan atau global juga memiliki relevasi atau metodis serta konsekuensi.

Dalam proses belajar keterampilan gerak, maka metode global materi latihan

tidak diurutkan secara elementer atau bagian-bagian gerak melainkan dibiarkan

sebagai latihan global.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa bahan-bahan pelajar harus

dipelajari secara keseluruhan bukan bagian demi bagian. Selanjutnya dengan

pendapat tersebut menegaskan bahwa dalam proses pengajaran olahraga lebih

banyak ditekankan pada latihan keseluruhan (Rahantoknam, 1988).

Belajar keseluruhan akan menolong siswa untuk lebih merasakan

kesinambungan gerakan dan pengaturan tempo (timing) dari keseluruhan gerakan.

(Syahrial, 1991).

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahrva

metode global, penyajian maleri latihan diberikan serentak atau semuanya dan

keseluruhan. Hal ini berarti seorang pelatih terlebih dahulu menjelaskan dan

mendemonstrasikan gerakan secara keseluruhan. Kemudian melatih gerakan

tersebut secara kasar, selanjutnya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang

dilakukan dan akhirnya menerapkan keseluruan gerakan tersebut dalam bentuk

rangkaian dan teknik gerakan yang sebenarnya.
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Setiap metode latihan mempunyai keuntungan dan kelemahan dari metode

tersebut mengemukakan yang penting diperhatikan oleh seorang pelatih adalah

mengetahui batasan-batasan keuntungan &n kelemahan dari metode yang akan

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

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, 1986).

Anak memperoleh pengertian tentang tujuan akhir dari keseluruhan

kegiatannya. (1jung Hauw Sin, 1987). 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 (meaningful) 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, l) dimensi persepual yang meliputi kemampuan dalam

melakukan persepsi, 2) dimensi psikomotor berhubungan dengan kemampuan

motorik, dan 3) dimensi intelektual berhubungan dengan faklor menginga!

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

Dalam proses latihan atau belajar yang menggunakan melode global, anak

dituntut untuk memecahkan masalah secara sendiri, sepefi mengkoordinasikan

semna satuan gerak atau fase-fase yang ada. Keuntunfl yqng didapat dalam

latihan atau belajar dengan metode keseluruhan adalah, kelegnduan atau pertalian
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(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 atlet/siswa akan mempunyai banyak waktu untuk

mengulang-ulang latihan, yang merupakan faktor untuk memp€ngaruhi ingatah,

dan latihan keseluruhan akan lebih memotivasi atlet/siswa.

Sedang kelemahan dari mstode global adalah atle/siswa tidak dapat

menghayati dan mempelajari secara terperinci mengenai unsur-unsur teknik atau

gerakan tersebut. Hal ini disebabkan lrarenateknik dan gerakan yang terdiri dari

beberapa unsur gerakan langsung didemonstrasikan secara keseluruhan tanpa

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

Kelemhan lainnya dari metode ini adalah atlet/siswa sukar berkonsetrasi

dan menyesuaikan diri terutamn dalam hal mempelajari gerakan yang kompleks.

Maka untuk lebih jelasnya tentang penentuan latihan global dan bagian secara

rinci sesuai dengan tabel berikut ;

Tabel 1. Keuntungan dan Kelemahan Metode Global

No Keuntungan Kelemahan
1 Siswa dapat insight yaitu

pengertian yang diperoleh secara
langsirng 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 semra elementer atau
bagian-bagian melainkan
dibiarkan sebagai latihan global.

2 Siswa mendapat penguasailn
keterampilan gerakakan
keseluruhan lebih awal

Siswa tidak dapat menghayati dan
mempelajari secara terprinci
mengenai unsur-unsur teknik atau
qerakan tersebut.

3 Siswa dapat mengamati dan
menempatkan setiap bagian
dalam kaitan dengan

Siswa sukar berkonsentrasi dan
menyesuaikan diri terutama dalam
hal mempelaiari gerakan vans
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keseluruhan kompleks
4 Tugas gerakan tidak terlepas dari

konteks keseluruhan
Penguasaan teknik akan leb
lama karena disebabkan tekn
tidak dipelaiari secara khusus

ｈ

ｋ

5 Siswa terlibat aktif dalam
memecahkan masalah yang
timbul dalam berlatih/belajar
secara keseluruhan

Siswa. lebih cepat jenuh/bosan

karena perhatiannya selalu
tercural/terpokus kepada teknik
itu sendiri

6 Jika telah menguasai tugas gerak
secara keseluruhan, maka akan
terjadi 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. Keuntungan dan Kelemahan dari Metode Elementer

No Keuntungan Kelemahan
1 Siswa coba betul-betul

menghayati serta merasakan
bagiamana dari setiap elemen
serakan dalam satu teknik

Siswa kurang mendapatkan insight
secara menyeluruh

2 Jika strutur gerakan agak
kompleks, akan memungkinkan
diperoleh hasil latihan yang
maksimal

Siswa dapat penguasaan
keterampilan gerak secara

keseluruan secara tertunda karena
harus mempelajari bagian demi
baeian

3 Siswa akan cepat mempelajari
teknik selanjutnya setelah
menguasai teknik sebelumnya

Siswa kurang mengamati dan
kurang dapat mengakitkan setiap
bagian karena gerakan dipelajari
secara terpisah.

4 Pada belajar/latihan bagian
perbaigian lebih menekankan
pada penampilan bagian demi
bagian secara tepat sebelum
menyatukan menjadi kesatuan
gerakan atau rangkaian gerakan

Tugas gerakan dibagi menjadi
bagian-bagian sehingga lepas dari
konteks keseluruhan.

(Gusril, dalam Budiono, 2000).ｔ
　
　
　
　
　
　
　
　
●
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13 Program Latihan Metode Latihan Global dan Metode Latihan

Elementer

Sebelum melakukan penelitian, telebih dahulu disusun program

latihan, program latihan tersebut adalah program latihan Kata Jion dalam

olahraga Karate, baik progam melalui metode latihan elementer maupun

metode latihan global.

Untuk menyusun program latihan ini selalu berpedoman pada prinsip

latihan, baik secara umum maupun spesialisasi cabang olahraga tersebut.

Adapun prinsipprinsip latihan.

Latihan harus dilakukan terus menerus secara teratur dan kontinirl

Kenaikan beban teratur, Prinsip individual (perorangan), Prinsip interval,

Prinsip stress (penekanan), Prinsip spesialisasi (spesifik). (Suhamo, dalam

Budiono 2000). Sesuai dengan prinsipprinsip latihan diatas maka program

latihan Kata Jion dalam olahraga Karate ini meliputi, materi pemanasan,

materi latihan, dan Materi p€nenangan.

I. Penamatn dan Perbedaan Perlakuhan

Penelitian kedua kelompok eksperimen ini mempunyai ciri-ciri

yang sama dan berbeda. Persamaan dan perbedaan perlakukan dan

bentuk kegiatan pelatihan dikedua kelompok diupayakan sama didalam

beberapah hal diantaranya sebagai berikut:

l. Tujuan pelatihan diharapkan ini adalah atleVanak mampu

melakukan gerakan Kala Jion.

2. Materi latihan sama, yaitu Kata Jion Karate.
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3. Kegiatan pelatihan kedua kelompok eksperimen sama cuma perbedaan jam

latihan yaitu pagi untuk kelompok elementer Jam 07.30 - 08.30 WIB.

Sedangkan kelompok global jam 15.30-17.30 WIB. Hal ini dikarenakan

kelompok sampel yang berbeda dan tempat penelitian yang berbeda pula,

banyak latihan I8 kali pertemuan satu minggu 3 kali.

Fasilitas yang digunakan dalam latihan sama. Urutan latihan sama, yang

terdiri dari latihan pendahluluan (pemanasan), inti (latihan inti), dan penutu

(penenangan).

Perbedaan perlakukan terletak pada pemberian metode latihan:

a. Kelompok Metode keseluruhan (global) menempuh langkahJangkah

sebagai berikut:

l. anak mendengar penjelasan pelatih tentang metode keseluruan

yang akan dilakukan dalam berlatih untuk mendapatkan

keterampilan Kata Jion.

2. anak memperhatikan demonstrasi pelatih tentang teknik melakukan

metode keseluruhan yang akan dilakukan.

3. anak melakukan metode keseluruhan.

b. Kelompok metode latihan bagian (elemenler) menempuh langkah-

langkah sebagai berikut:

l. anak mendengarkan penjelasan tentang metode latihan yang akan

dilakukan dalam berlatih untuk mendapatkan kelerampilan Kata

Jion.

4

2
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2. anak memperhatikan demonstrasi pelatih tentang teknik melakukan metode

bagian yang akan dilakukan.

3. anak melakukan metode bagian.

2. Hakekat Penguasaan Tehnik Kata Jion

Secara singkat dapat diartikan teknik adalah dengan cara. Teknik

memukul adalah cara melakukan pukulan, yaitu bagaimana cara seseorang

memukul dengan benar. Pengertian teknik diatas mengambarkan arti teknik

yang sebenamya dalam olakaga.

Tehnik adalah cara khusus yang dapat dilalcukan atau direalisasikan

untuk memecahkan suatu tujuan gerak olahraga dalam praktek berdasarkan

gerak manusia secara umum. (Thisea, dalam Syafruddin, 1996).

Selanjutnya menjelaskan Tehnik sebagai cara yang dikebangkan dalam

praktek untuk memecahkan suatu tugas gerakkan tertentu dan seefisien

mungkin Weineck, dalam Syafruddin 1996).

Jadi dari terori yang ada dapat disimpulkan bahwa tehnik dalam

olahraga adalah suatu cara yang digunakan atau dikembangkan untuk

menyelesaikan suatu tugas gerakan tertentu secara efektif dan seefisien

mungkin. Agar penguasaan tehnik dalam kata dapat dilakukan dengan baik

diperlukan runtinitas latihan yang berkesinambungan dan pengulangan

gerakan-gerakan yang sulit dilakukan oleh karateka.

Pengusaan tehnik kata menurut adalah Tujuan akhir dari latihan karate

untuk mempelajarinya hanya dalam rvaktu beberapa bulan saja, tetapi penguasaan
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secara sempuma mungkin tidak dagat dengan mudah atau dalam waktu singkat

(Muchsin, 1980).

Dalam gerakan kata ada gerakan tersebut yang dilakukan dengan cepat dan

gerakan lambat, 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+iba dilontarkan tenaga yang dipusatkan pada satu

titik. Kalau unsur-unsur ini dapat dipadukan secara serasi baru kelihatan kata

tersebut indah, hidup, dan berhasil.

Dalam mempelajari KATA, ada ig;a prinsip - prinsip
kata, yakni irama dari teknilq penekanan pada pengerahan

tenaga dan pengontrolan pernafasan. Untuk menemukan
bagian-bagian teknik yang berirama cepat dan lalu
seimbangkan dengan bagian-bagian yang beirama lambat.
Irama-irama teknik harus disesuaikan dengan tidak bentuk
pelaksanaan gerakan untuk membingungkan lawan dengan
mengacaukan irama dan keterampilan lawan dalam
bertahan dan menyerang . (Menurut Oyam a 1974).

Selanjutnya bagian-bagian penekanan kekuatan berubah-ubah secara luas

diantara teknik-teknik. Ada gerakan yang dilontarkan dengan cepat, dan dalam

keadaan pikiran rileks, membiarkan gerakan mengalir dengan lanc.ar unhrk

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

Sedangkan untuk pengontrolan pemafasan dan mencoba menganalisis

irama yang betul dari penghisapan dan pengeluaran nafas, orang harus tetap sadar

akan aliran udara yang keluar masuk ke paru-parunya sampai pernafasan yang

bentul menjadi wajar dalam kata. Kontrol pemafasan menyatukan tubuh, pikiran
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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 tampak
demikian memukau, pikiran tidak pada hal lain, bahkan
segi-segi lain dari karate, kecuali kesempumaan kata".
(Oyama" 1974).

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 luas.

Sedangkan didalam pelaksanaan Kata tidak dilakukan dengan penghayatan,

semangat, konsentrasi dan pemakai tenaga maka gerakan kata yang dilakukan

tidak mempunyai 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 adalah (l) Pemakaian

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

pengketatan tubuh (Muchsin, 1980).

Selanjutnya tentang pengurangan nilai akan dilakukanjika peserta berbuat

kesalahan dalam urutan gerakan dan juga jika pada waktu menyelasaiakan jurus,

peserta tidak kembali pada titik dimana gerakan pertama dalam jurus dimulai.

(Nakayam4 1976).
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Kata Jion merupakan salah kata yang diikut dalam pertandingan

berdasarkan atas perguruannya" aliran Shutokan Karate Federation salah satu

perguruannya adalah temkari, kata jion wajib dimainkan pada pertandingan

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

tentang pelaksanaan gerakan katajion adalah :

"Jion. dalam gerakan - gerakan yang tenang, halus dan
harmonis dalam jurus ini, terkandung semangat juang yang

tinggi. Jurus ini sesuai untuk mempelajari peluncuran kaki,
pengantian posisi dan pembalikan tubuh. Garis peragaan

berbentuk I, jumlah gerakan empat puluh tujuh, dan waktu
yang diperlukan kira-kira satu menif '. ( 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 (kuda-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 gamae,
Kosa Dachi (kuda-kuda rendah), Gedan Juji Uke (sapuan 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
Kanarawa, ... . ).

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
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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.

B. KERANGKAKONSEPTUAL

Seperti yang telah dikemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh latihan kata jion melalui metode latihan global dan

metode latihan elementer terhadap penguasaan teknik katajion bagi karateka

pemula. Sehubungan dengan hal tersebut bagimana materi latihan Kata Jion

yang diberikan dengan menggunakan metode keseluruhan (global) dan

metode bagian (elementer).

Maka materi latihan kata jion dengan menggunakan metode

keseluruhan Globa0 dilakukan dengan cara melatih keseluruhan teknik kata

jion. Hal ini berarti teknik kata jion dipelajari secara keseluruhan dan

serentak.

Sedangkan materi latihan kata jion dengan menggunakan metode

bagian (elementer) dilakukan dengan melatih teknik kata jion dipenggal

menjadi beberapa bagian (elemen) atau unsur gerakan. Kemudian elemen

gerakan tersebut dipahami terlebih dahuht, setelah itu dilatih dengan pola

gerakan yang sesuai dengan pelaksanaan kata jion sebenanmya.
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Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa latihan melalui

metode global dan metode elemeter dapat memberikan dampak positif terhadap

penguasaan teknik Kata Jion. Dengan kata lain latihan melalui metode global dan

metode elementer dapat meningkatkan penguasaan teknik Kata Jion. Sedangkan

masih banyak variabel-variabel lain seperti, intelegensi, kecepatan reaksi,

motorik, minat, kreatifitas, motivasi, sikap siswa, status sosial, dan sebagainya

yang terabaikan dan tidak dapat dikontrol atau dimanipulasi.

Maka dalam penelitian ini metode global dan elementer sebagai variabel

bebas akan dijadikan pengaruh utama terhadap Penguasaan teknik kata jion,

sedangkan untuk variabel terikat adalah penguasaan teknik kata jion. Untuk lebih

jelasnya kerangka berpikir ini dapat dilihat pada gambar berikut yang merupakan

kerangka konseptual dari penelitian ini :

Dari gambar dapat kita lihat bahwa kata jion melalui metode latihan

keseluruhan (SI"b"D dan metode latihan bagian (elementer) dapar berpengaruh

terhadap penguasaan teknik kata jion.

KATA ЛON METODE
LATIEAN GLOBAL

PENGUASAAN
TEKNIK KATA J10N

KATA J10N METODE
LATIIIAN ELEMETER
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Dengan adanya latihan kata jion melalui metode latihan global sehingga

program latihan yang digunakan dalam latihan kata jion akan dapat

mempengaruhi teknik yang dilakukan, begitu juga dengan metode elementer,

dalam melakukan latihan kata jion melalui metode elementer akan mempengaruhi

penguasaan dari teknik kata jion tersebut.

C. HIPOTESIS PENELITIAN

Bertitik tolak dari kajian teori diatas dan kerangka berpikir sertia

kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

adalah:

1. Terdapat pengaruh yang berarti pada hasil latihan metode global terhadap

penguasaan tehnik Kata Jion bagi karateka pemula.

2. Terdapat pengaruh yang berarti pada hasil latihan metode elementer

terhadap penguasaan teknik bagi karateka pemula.

3. Terdapat perbedaan pengaruh antara metode latihan global dan metode

Iatihan elementer terhadap pengu:Lsaan teknik kata jion bagi karateka

pemula.



BAB III

ルEETODOLOGI PENELITIAN

Rancangan 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

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

menggunakan kelompok kontrol dan fidak dikenai perlakuan, maka rancangan

yang digunakan adalah rancangan eksperimental semu.

Populasi dan sampel

1. Populasi.

Untuk tercapainya tujuan penelitian ini, populasi yang diambil

dalam penelitian ini adalah karateka yang berada di dojo SLTP

Pembangunan UNP dan Dojo SLTP Angkasa Pura II Tabing Padang.

26
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Tabe1 3.POPULASI PENELⅡ IAN.

NO POPULASI JUMLAH KETERANGAN

1

SLTP Pembangunan

UNP
15 orang Populasi merupakan siswa

yang terdaftar dalam

kegiatan ekstra sekolah.，

″ SLTP Angkasa Tabing l9 orang

Jumlah populasi dalam penelitian ini seluruh siswa dojo yang terdaftar

dalam kegiatan ekstrakurikuler karate. Dojo SLTP Pembangunan UNP be{umlah

15 orang terdiri dari Putra 7 orang dan Putri 8 orang sedangkan Dojo SLTP

Angkasa Tabing yang terdiri dari Putra 5 orang dan Putri 14 orang, semuanya

berumur 13 - 16 tahun.

2. Sampel.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil

secara total sampling dimana seluruh populasi yang digunakan dalam

penelitian ini dijadikan sampel.

C. Jenis dan Sumber Data

l. Jenis Data.

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer yaitu

data yang diambil langsung setelah memberikan perlakuan terhadap kedua

metode latihan melalui program latihan harian. Data ini diperoleh dengan

menggunakan tes bermain Kata.
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2. Sumber Data.

Data dalam penelitian diambil sebelum dan sesudah melakukan

latihan Kata Jion melalui metode elementer dan metode global yang

diberikan sebanyak 18 kali pertemuan dalam satu kali pertemuan 3 kali

latihan yang berlangsung semenjak 4 Agustus sampai 29 November 2005'

Progaram latihan dapat dilihat pada halaman lampiran, maka yang menjadi

sumber data dalam penelitian ini adalah siswa Dojo SLTP Pembangunan

UNP dan Siswa Dojo SLTP Angkasa Pura II Tabing

D. Teknik Analisa Data.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka dilakukan dua tes

yaitu tes awal dan tes akhir.

a. Tes Awal.

Tes awal yaitu tes yang dilakukan sebelum diberikan perlakuan'

Untuk tes awal penelitian ini data awal dihomogenkan artinya kedua

kelompok metode latihan diberikan nilai Nol (0)' Sebab sampel yang

diambil adalah siswa yang baru menjalankan latihan karate dengan

kategori sabuk Putih atau kuning.

b. Tes Akhir

Tes akhir yaitu tes yang dilakukan setelah diberikan perlakukan'

Dalam pengambilan 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
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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 (enam koma sepuluh)

merupakan nilai tertinggi dan 6,0 nilai terendah.

Instrumentasi

Data hasil latihan Kata Jion dalam olahraga diperoleh dengan

menggunakan tes keterampilan bermain Kata. Tes ini bertujuan untuk

mengukur penguasaan teknik Kata Jion.

Sebelum tes dilakukan terlebih dahulu dipersiapkan langkah-

langka[ alat-alat pengumpulan data, programa latihan, pembantu

pelaksanaan tes serta hal-hal yang berhubungan dengan pengumpulan dan

pengukuran data.

l. Alat-alat latihan guno pengumpulan data

a. Blangko tes untuk mencatat skor

b. Blangko penilaian Kata

c. Stop rvatch dan Alat tulis

2. Pelugas pe.laksana les

Didalam pelaksanaan tes, pengambilan data untuk dibantu

oleh 5 orang penilai dan satu orang organisasi tes. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabe1 4.DaFtar Pelaksana Tes

NO NApIA JABATAN
DALAM TES

KETERANGAN

1 Sa6Ⅳan S.Pd Wasit Karateka Dan III
2 Teguh S. Hariyanto Juri I Karateka Dan II (Pelatih

Kata Forki Kota Padang)
dan pelatih Diklat
Lemkari Sumbar

3 Arie Asnaldi Juri II Karateka Dan I( Atlit
Kata Forki Kota Padang)

4 Amalia S.R Juri IH Karateka Dan I (Atlit
Kata Forki Kota Padane)

5 Ivan Riswan JuH IV Karateka Dan I(Atlit
Kata LcmkaH Sumbar)

6 Harmadani Organisasites Karateka Dan I (Atlit
Kumite Kota Padang)

3- Pelaksanaan les

Testee diberikan kesempatan untuk melakukan Kata Jion kemudian

memainkan Kata Jion sesuai dengan memainkan Kata sebenamya. Setiap

testee melaksanakan 3 kali pengulangan Kata Jion.

1- Penilaian

Nilai diperoleh testee ditentukan pada jumlah nilai setelah

memainkan Kata. Dalam memainkan kaa testee ada yang kesalahan dalam

melakukan Kata baik teknik atau rangkaian gerakan maka penilaian tetap

dilakukan (diambil) dengan melakukan pengurangan nilai 0,4 (nol koma

empat) dari nilai 6,10 (enam koma sepuluh). Nilai akhir testee adalah dengan

membuang nilai tertinggr dan nilai terendalr lalu dijumlahkan.
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Pelaksanaan Perlakuan

l. Pengelompokan Sumpel

Sebelum kegiatan eksperimen dilakukan, dalam

pengelompokan 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.

2. Penyu-sunan Jadwal lntihan

Untuk terlaksananya proses latihan dengan baik maka

diperlukan pen)'usunan program latihan dan jadwal latihan. l,amanya

latihan secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah sebanyak 18 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 30Yo apabila dilakukan tiga kali

seminggu. Dede (Kusum4 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).
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Tabel5: Jadwal Eari dan Jam Latihan/perlakuan

Ｎ

Ｏ
DOJ0 HARI JAM

I
SLTP Pembangunan
UNP

Selasa 07.30-9.30

Kamis 07.30-9.30

Minezu 15.30-7.30
，

一 SLTP Angkasa
Tabing

Selasa 15.30-7.30

Kamis 15.30-7.30

Mincsu 07.30-9.30

Pertemuan dalam satu kali latihan atau tatap muka ditetapkan waktu

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

sore dari jam 15.30 sampai 17.30 WIB.

F. Teknik Analisa Data.

Pengolahan data didalam penelitian ini menggunakan t - tes. Dengan

membandingkan meaq didalam Hand Out mata kuliah statistik lanjutan

pertemuan XIII - XVI tentang komparasi, Uji t dan Analisis Varian menurut

Adnan Fardi formula yang digunakan adalah :

Keterangan

Dimana: t

XI

Xz

Sr dan Sz

N

: Harga Uji Yang di cari

: Mean Sampel ke 1

: Mean Sampel Ke 2

: Standar Deviasi

: Jumlah Sabjek
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Maka berdasarkan t,eknik analisa data yang. digunakan dalam penelitian

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

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

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

pengaruh yang berarti antara hasil latihan Kata Jion melalui metode global dan

metode elementer terhadap penguasaan teknik Kata Jion. Sehingga hipotesis yang

dikemukakan di terima keberlakuannya.

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

dibandingkan dengan nilai *t' Wda tabel, berarti tidak terdapat perbedaan yang

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

Karate. Maka hipotesis yang dikemukalr.an ditolak keberlakuannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dalam bab ini akan

dikemukakan analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh.

Selanj utnya data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis sesuai dengan

ketentuan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Hasil pengolahan data ini

nantinya merupakan jawaban terhadap hipotesis yang dikemukakan.

Maka nantinya pada bab ini akan dikemukakan secara rinci tentang

pengaruh pemberian metode elementer dan metode global kata jion terhadap

penguasaan teknik kata jion bagi karatekan pemula.

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

selanjutnya siklus tes yang dijalani sampel sampai penelitian berakhir.

34
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Dalam melakukan tes peneliti dibantu oleh satu orang rvasit dan 4 orang

juri. Sebelum tes ini dilakukan oleh masing-mising 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.

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 tertinggi 19,7 dan

Nilai terendah 17,0 dengan rata-rata 18,56 dan standar deviasi 0,77

2. Hasil Latihan Kata Jion melalui Metode Elementer

. Berdasarkan analisis terhadap tes akhir, maka latihan Kata Jion melalui

metode Elementer menunjukan hasil sebagai berikut: Nilai tertinggi 20,6 dan

Nilai terendah 16,9 dengan rata-rala 18,95 dan standar deviasi 0,91.

B. Analisis Data

l. Analisis Tes Awal

Berdasarkan kepada orang coba/sampel yang teliti, maka untuk

untuk tes arval tidak dilakukan karena memiliki kategori kemampuan
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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 elementer,

setelah melakukan latihan sebanyak l8 kali pertemuan.

Setelah melakukan pengambilan datz tes akhir, hasil tes tersebut

dimasukan kedalam tabel. Pada kelompok yang dilatih dengan metode

Iatihan global diperoleh jumlah standar deviasi 0.77 dan nilai mean 18,56.

sedangkan pada kelompok yang dilatih dengan metode latihan elementer

diperolehjumlah standardeviasi 0,91, dan nilai mean 18,95.

3. Uji Normalitas

Dari uji normalitas yang dilakukan terhadap masing-masing

kelompok sampel di dapat targal,o pada taraf signifikan o 0,05 seperti

pada tabel berikut ini:

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.

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
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C. Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima kebenarannya

atau tidak, maka dilakukan pengujian data dengan memakai Uji "t". Hipotesis

yang diajukan dalam penelitian ini adalah ( I ). Terdapat pengaruh yang berarti

pada hasil latihan metode global terhadap penguasaan teknik bagi karateka

pemula. (2). Terdapat pengaruh yang berarti pada hasil metode latihan

elementer dan metode latihan global terhadap penguasaan tehnik Kata Jion

bagi karateka pernula. (3). Terdapat pengaruh yang berarti antara metode

latihan global dan metode latihan elementer terhadap pen$xsaan tehnik Kata

Jion karateka pemula.

Hasil analisis yang dilakukan diperoleh nilai t antara metode global

dan elementer sebesar 2,330 > c 0,05 dengan derajat kebebasan il + rO -2.

Maka ini menunjukan terdapatnya perbedaan pengaruh yang berarti antara

hasil 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 altematif

yang diajukan diterima kebenarannya.

D. Pengujian Hasil Analisis

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
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menggunakan dua metode yaitu metode global dan elementer. Dari

penggunaan kedua metode ini akan dilihat apakah ada pengaruh dan

perbedaan dari kedua metode 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 yaitu latihan

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 mernperbaiki

kesalahan-kesalahan yang te{adi. Dari hasil latihan yang diperoleh dilihat

adanya peningkatan yaitu dari 0 (nol) menjadi 18,95 Wda ata-rat^ nilai tes

akhir kelompok ini.

Disamping itu peningkatan inijuga dapat dilihat darijumlah nilai tes

akhir secara keseluruhan dari kedua bentuk metode tersebut. Untuk kelompok

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

dan skor tertinggi 19,7. sedangkan pada Kelompok elementer dari angka 0

(nol) pada tes awal meningkat menjadi 303,3.pada tes akhir dengan skor

tertinggi 20,6. Darj peningkatan-peningkatan yang terdapat pada kedua

metode ini baik itu metode global maupun elementer dalam peningkatan
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penguasa:rn teknik kata jion karateka pemula" menunjukan angka yang tidak

berbedajauh.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh suatu gambaran

bahwa baik metode global maupun metode elementer dapat meningkatkan

penguasaan teknik katajion karateka pemula.

E. Pembahasan

Metode latihan adalah cara ke{a yang bersistem untuk memudahkan

'pelaksanaan proses latihan dan memberikan latihan guna membantu

individr:/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 dan elementer.

Dalam pelaksanaan penelitian, untuk mendapatkan data p€rtama

tidak dilakukan tes awal tidak dilakukan karena sampel secara pengalaman

gerakan kedua kelompok latihan baru mengikuti latihan kata pertandingan

(kata bebas) dan untuk menentukan kelompok sampel secara proporsif

sampling dalam penelitian ini serta tempat latihan (dojo) dilingkungan sekolah

yaitu Dojo SLTP Pembangunan UNP dan SLTP Angkasa Tabing. Sehingga

akhimya diharapkan penelitian ini dapat melahirkan kesimpulan yang tepat

dan sesuai dengan data yang diperoleh.
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Untuk itu perlu kira pengkajian tenlang metodologi dan kajian teori

dari suatu penelitian. Pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan ilmiah

dan dibuat berdasarkan teori tertentu secara sistematis dan dilakukan sesuai

dengan langkahJangkah atau prosedur yang benar, maka pengetahuan yang

didapat tentu benar pula, dengan demikian hasil penelitian ini dapat diterima

kebenamya.

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 kedua kelompok latihan tersebut manakah yang lebih baik.

Dari hasil tes akhir yang dilaksanakan, temyata kedua bentuk metode

ini menunjukkan peningkatan yang berarti yaitu metode global (keseluruhan)

dari rata-rata tes awal 0 (nol) menjadi 18, 56 pada tes akhir. Begitu juga

dengan metode elementer (bagian) dari 0 (nol) pada rata-rata tes awal menjadi

18,95 pada tes akhir.

Tefadinya 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 katajion.

Semua ini akan mengakibatkan penguasaan teknik gerakan katajion

semakin baik pula dan pada akhimya dapat meningkatkan nilai bermain kata

karateka khususnya karateka pemula (baru mengikuti kejuaraan).
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Beberapa faktor yang turut rnempengaruhi tingkat kemampuan

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 metode elementer dalam meningkat penguasrum teknik kata jion

karateka pemula, hal lain juga bisa berpengaruh karena keterbatasan sampel

yang mungkin terlalu kecil. Hal ini terjadi karena tidak ada pilihan lain untuk

menambah jumlah sampel khususnya siswa yang terdaftar dalam

ekstreakurikuler.

Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat bahwa kedua bentuk metode

latihan ini baik metode global maupun metode elementer berbeda sangat jauh

dalam usaha peningkatan kemampuan penguasaan teknik kata jion karateka

pemula. untuk itu dalam usaha mengembangkan tingkat kemampuan

penguasaan teknik kata jion dapat menggunakan kedua kedua bentuk metode

latihan ini.
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BAB V

KESIⅣIPULAN 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 dan metode latihan elementer

terhadap penguasaan teknik kata jion bagi karetaka pemula. Serta beberapa saran

yang berguna dalam usaha meningkatkan penguasaan teknik katajion khususnya dan

peningkatan Prestasi umumnYa.

A. Kesimpulan

l. Terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil latihan kata jion melalui

metode latihan global terhadap penguasaan teknik kata jion karateka pemula.

2. Hasil latihan katajion melalui metode latihan lebih baik dari pada hasil hasil

latihan kata jion melalui metode latihan global.

B. Saran

l. Untuk meningkatkan penguasaan teknik karate pemula atau atlet dapat

menggunakan kedua metode ini yaitu metode global dan metode elementer.

2. Hasil latihan ini berlaku bagi siswa tingkat sekolah, untuk atlet lunior, dan

untuk atlet senior perlu dilakukan penelitian selanjutnya.

3. Disaran kepada peneliti lainnya agar mengadakan penelitian lanj utan dengan

menggunakan sampel yang lebih besar dan waklu yang cukup lama.
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BAB V

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 dan metode latihan elementer

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

l. Terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil latihan kata jion melalui

metode latihan global terhadap penguasaan teknik kata jion karateka pemula.

2. Hasil latihan kata jion melalui metode latihan lebih baik dari pada hasil hasil

latihan kata jion melalui metode latihan global.

B. Saran

l. Untuk meningkatkan penguasaan teknik karate pemula atau atlet dapat

menggunakan kedua metode ini yaitu metode global dan metode elementer.

2. Hasil latihan ini berlaku bagi siswa tingkat sekolah, untuk atlet yunior, dan

untuk atlet senior perlu dilakukan penelitian selanjutlya-

3. Disaran kepada peneliti lainnya agar mengadakan penelitian lanjutan dengan

menggunakan sampel yang lebih besar dan waklu yang cukup lama-
‘
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