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ANALISIS KONDISI FISIK DALAM CABANG OLAHRACA KARATE

Arie Asnaldi2

Jurusan Pendidikan 01ahraga Fakultas IImu Keolahragaan

Universitas Negeri Padang

Abstrak:Sistem tradisional yang masih kental terasa adalah pada sistem latihan yang

tidak berpegang pada prinsip‐  prinsip dasar olah raga prestasi dcngan benar. Tidak
jarang seorang pda」 h ingin menalnbah por● latihan anak didiknya dengan mcnambah

durasi latihan,tanpa memperhatikan kualitas iatihan,intensitas,skill kontrol dan iain―

lain, schingga hasil yang didapat dari latihan kurang nyata kcbcrhasilannya Latihan

atau training adalah: suatu proscs bcrlatih yang sistematis, yang dilakukan scara

berulang‐ulang,dan kian hari makin bertambah beballnフ  (HarsOno)Supaya hasil
latihan mcn」 adi nyata dalatn bentuk prestasi,hanlah berpedoman pada teoH serta

pringp yang bcnar yang sudah teruii kebenarannya.

Kata lくunci:Kondisi Fisik,Karate

PENDAHULUAN

Karatc scbagtt sdah satu cabang olah raga prestasi,tak luput dari perkembangan

IPTEK Olahは ga meski beluln bisa dilakukan secara menyelumtt tentang IPTEK olah

raga ii,masih banyaknya kendala yang ditemui,sebagai contoh misabya belurn

meratanya penyebaran lttK 01ah raga baik ke tingkat Pengda Forki maupun

PCr― n,SChingga masih banyaknya inetode konfensional yang masih terpaku dengan

sistem pembinaan yang tradisional bahkan sangat fanatik dengan sistem yang ortodok_

Untuk itu,dalarn inakalah ini penulis bellllaksud unt rncmbahas tentang analisis

cabang olttuaga karate yang mecakup tentang komponen ― komponen flsik yang

mendukung dalatn cabang olahraga karate, gerak dominan yang dilakukan dalaln

ol山聖a karate,otot― otot yangに Jbat ddarn mdakukan gerakan dan juga metode

latihan yang akan diterapkan untuk meningkatkan potensi atlet dalaln olahraga tersebut.

PEMBAⅡASAN

Karate(空 手 道)adalah Seni bela diH yang berasd darl Jepang Seni bch diH

karatc dibawa masuk ke Jepang le、 vat Okinawa.Seni bela diri ini pertarna kali diSCbut

"Tote'' yang bcrarti seperti ``Tangan Chittr'  waktu karatc masuk ke 」epang,

nasionalisme Jcpang pada saat itu sedang tinggi― tingginya, schingga Sensci Gichin

2 Arie Asnaldi, S.Pd. saat inidos€n Jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan
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Funakoshimengubahkanjiokinawa(Tore:TanganChina)dalamkanjiJepangmenjadi
.karate, (Tangan Kosong) agar lebih mudah diterima oleh masyarakat Jepang.

Karate terdiri dari atas dua kanj, yang pertama adalah 'Kara' + dan berarti

'kosong' dan yang kedua, 'te' *, berarti 'tangan'' Dan jika dua kanji tersebut

disatukan maka artinya "tangan kosong- *+. Di negara Jepang, organisasi yang

mewadahi olahraga Karate seluruh Jepang adalah JKA. Adapun organisasi yang

mewadahiKarateseluruhduniaadalahWKF(duludikenaldengannamaWUKo-

WorldUnionofKaratedoorganizations).AdapulaITKF(InternationalTraditional

KarateFederation)yangmewadahikaratetradisional.AdapunfungsidariJKFdan

WKF adalah terutama unfuk meneguhkan Karate yang b€rsifat ''tanpa kontak langsung.',

berbeda dengan aliran Kyokushin atau Daidojuku yang "kontak langsung"'

Karate sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 1963 yang dibawa oleh para

mahasiswa Indonesia yang baru pulang dari studi di Jepang' Para mahasiswa ini

kemudian membentuk perkumpulan karate yang bemama Persatuan Olahraga Karate-

Do Indonesia (PORKI). Kini nama PORKI diganti menjadi FORKI (Federasi Olahraga

Karate-Do Indonesia).

Karate adalah cabang olahraga beladiri dimana bentuk aktivitas geraknya

menggunakan kaki dan tangan seperti pukulan' tangkisan dan tendangan' Menurut Zen -

Nippon Karatedo Renmei/Japan Karatedo Association (JKA) dan World Karatedo

Federation (WKF), ada empat aliran yang dianggap sebagai gaya karate yang utama

yaitu :

a. Shotokan

Shoto adalah nzuna pena Gichin Funako shi' Kan dapat diartikan sebagai

gedung/bangunan - sehingga shotokan dapat diterjemahkan sebagai Perguruan

Funakoshi. Gichin Funakoshi merupakan pelopor yang membawa ilmu karate dari

Okinawa ke Jepang. Alirat Shotokan merupakan akumulasi dan standardisasi dari

berbagai perguruan karate di Okinawa yang pemah dipelajari oleh Funakoshi'

Berpegang pada konsep lchigeki Hissatsu,yaitu satu gerakan dapat membunuh lawan'

Shotokan menggunakan kuda-kuda yang rendah serta pukulan dan tangkisan yang

keras. Gerakan Shotokan cenderung linear/frontal, sehingga praktisi Shotokan berani

langsung beradu pukulan dan tangkisan dengan lawan'

2ArieAsnaldi,S'Pd'saalinidosenJurusanPendidikanolahragaFakulasllmuKeolahra8aan
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b. Goju - Ryu

coju memiliki arti keraslembut. Aliran ini memadukan teknik keras dan teknik

lembut, dan merupakan salah satu perguuan karate tradisional di okinawa yang

memiliki sejarah yang panjang. Dengan meningkatnya popularitas Karate di Jepang

(setelah masukn ya shotokan ke Jepang), aliran Goju ini dibawa ke Jepang oleh chojun

Miyagi. Miyagi memperbarui banyak teknik-teknik aliran ini menjadi aliran Goju-ryu

yang sekarang, sehingga banyak orang yang menganggap Chojun Miyagi sebagai

pendiri Goju-ryu. Berpegang pada konsep bahwa "dalam pertarungan yang

sesungguhnya, kita harus bisa menerima dan membalas pukulan"' Sehinga Goju-ryu

menekankan pada latihan SANCHIN atau pemapasan dasar, agar para praktisinya dapat

memberikan pukulan yang dahsyat dan menerima pukulan dari lawan tanpa terluka.

Goju-ryu menggunakan tangkisan yang bersifat circular serta senang melakukan

pertarungan jarak rapat.

c. Shito - Ryu

Aliran Shito-ryr.r terkenal dengan keahlian bermain KAI : rerbukti dari

banyaknya KATA yang diajarkan di aliran Shito-ryu, yaitu ada 30 ': ';r'ai 40 KATA'

lebih banyak dari aliran lain. Namun yang tercatat di soke/di 16:' .- '1dLa lll keta

beserta bunkainya. Sebagai perbandingan, Shotokan memiliki 25,'i.,.t ,, memiliki 17,

Goju memiliki 12 KATA. Dalam pertarungan, ahli Karate 'ihito-ryu dapat

menyesuaikan diri dengan kondisi, mereka bisa bertarung seperti Shotokan secara

frontal, maupun dengan jarak rapat seperti Goju.

d. Wado - Ryu

wado-ryu adalah aliran Karate yang unik karena berakar pada seni beladiri

Shindo Yoshin-ryu Jujutsrl sebuah aliran beladiri Jepang yang memiiiki teknik kuncian

persendian dan lemparan. Sehingga wado-ryt selain mengajarkan teknik Karate juga

mengajarkan teknik kuncian persendian dan lemparan/bantingan Jujutsu. Di dalam

pertarungan, ahli Wado - ryu menggunakan prinsip Jujutsu yaitu tidak mau mengadu

tenaga secara frontal, lebih banyak menggunakan tangkisan yang bersifat mengalir

(bukan tangkisan keras), dan kadang-kadang menggunakan teknik Jujutsu seperti

bantingan dan sapuan kaki untuk menjaflrtrkan lawan. Akan tetapi, dalam pertandingan

FORKI dan JKF, para praktisi Wado-ry.r juga mampu menyesuaikan diri dengan

peraturan yang ada dan bertanding tanpa menggunakan jurus-jurus Jujutsu tersebut'

2 Arie Asnaldi, s.Pd, saat ini dosen Jurusan Pendidikao olahraga Fakultas llmu Keolahragaan
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Keempat aliran tersebut diakui sebagai gaya Karate yang utama karena turut serta

dalam pembentukan JKA dan wKF. Namun aliran karate yang terkemuka di dunia

bukan hanya empat gaya di atas itu saja. Beberapa aliran besar seperti Kyokushin,

shorin-ryu dan uechi ryu tersebar luas ke berbagai negara di dunia dan dikenal sebagai

aliran Karate yang termasyhw, walaupun tidak termasuk dalam "4 besar WKF"'

Pada zaman sekarang karate juga dibagi menjadi aliran tradisional dan aliran olah

raga. Aliran tradisional lebih menekankan aspek bela diri dan teknik tempur sementara

aliran olah raga lebih menumpukan teknik+eknik untuk pertandingan olah raga'

Cabang Olahraga karate mempertandingkan dua nomor yaitu "Kata" dan

..Kumite". Nomor Kata adalah nomor yang mempertandingkan pendemonstrasian

kemampuan jurus secara perorang ataupun beregu dalam menguasai ilmu beladiri

karate tradisional dengan harmonisasi gerak yang mencerminkan kekuatan, kecepatan

dan keindahan. Dan Nomor Kumite adalah nomor yang mempertandingkan kemampuan

seseorang dalam pertarungan salu lawan satu.

A. Teknik Dasar Karate

Teknik-teknikdasarkarateterdiridarigerakanmemukul,menen<iangdan

menangkis dengan pusat perkenaan antara bagian tubuh dengan sasaran antara lain

yaitu kepalan tangan, sisi telapak tangan, ujung telapak kaki dan sisi telapak kaki.

Teknik dasar karate terbagi tiga yaitu :

l. Kihon, yaitu latihan teknik-teknik dasar karate seperti teknik memukul, menendang

dan menangkis. Teknik Kihon berupa tendangan dan pukulan saja (sabuk putih). Bila

telah masuk ke sabuk cokelat, diajarkan tehnik membanting dan dibanting. Dan jika

telahmasuksabukhitam,dianggapsudahmenguasaiKihon.Berikutiniakan

dijelaskan teknik - teknik dasar karate :

a. Gedan Barai (Tangkisan Bawah)

Tekniktangkisandengansatutangandanmenrpakansalahsatuposisi

persiapan dalam latihan dasar selanjutnya dan biasa digunakan untuk menangkis

serangan berupa tendangan yang mengarah keperut.

Arie Asnaldi, s.Pd, saat ini dosen Jurusan Pendidikan olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan
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Gyaku Tsuki

Teknik pukulan yang berlawanan arah dengan gerakan kuda-kuda.

17

pukulan lurus kedepan bersamaan dengan gerakan maju /
Oi Tsuki

Tebik

mundur.

Anc Asnaldi,S Pd,m ini dosen Juru■ m Pcndidikan Olahraga Fakulms 1lmu KcOlangaan
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d. Geri (Tendangan)

Tendangan dalam karate antara lain :

l Mae Geri: Tendangan lurus kedepan.

2. Mawashi Geri: Tendangan samping dengan menggunkan kura -kura kaki'

3. Yoko Geri: Tendangan menyodok dengan menggunakan sisi telapak kaki'

Kata, yaitu latihan jurus atau rangkaian dari Kihon (teknik dasar gerakan karate)

yang digabung menjadi satu. Dalam Kata diajarkan cara-cara bertarung yang baik

dan benar. Setiap gerakan dan pemapasan akan berbeda-beda dalam setiap Kata'

3. Kumite, yaitu latihan bertarung satu lawan satu atau sparring' Teknik kumite

diajarkan saat memasuki sabuk tingkat lanjut yaitu sabuk biru keatas'

Analisa Gerak

a. Kondisi Fisik Pendukung

Setiap nomor pertandingan karate harus didukung dengan kondisi fisik

yangprima.Pentingnyakondisifisikbagikaratekasaatbetandingbaiksecara

teoritis maupun secara empiris tidak dapat disangkal lagi. Hal ini sebagaimana

dijelaskan oleh Harsono (1988:153) bahwa, "sukses dalam olahraga sering

AIie Asnaldi, S.Pq saat ini dosen Jurusan Pendidikan Olahraga Fakuhas Ilmu Keolahragaan
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menuntut keterampilan yang sempurna dari kondisi fisik dalam meningkatkan

prestasi atlet.

Kondisi fisik dipandang sebagai hal yang fundamental bagi atlet, karena

tanpa dukungan kondisi fisik yang prima maka pencapaian prestasi maksimal

akan sulit terwujud. Karate adalah cabang olahraga dengan gerakan kompleks,

maka dibutuhkan beberapa komponen kondisi fisik. Komponen kondisi fisik

yang dibutuhkan oleh seorang karateka saat bertanding adalah antara lain :

l. Kekuatan(srrer?gftr)

Kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu

bekerja.

2. Kecepatan (speed)

Kemampuan seseoftulg untuk mengerjakan gerakan berkesinambungan

dalam bentuk yang sama dengan waktu sesingkat-singkatnya.

3. Kelincahan (agility)

Kemampuan seseorang mengubah posisi di area tertentu-

4. Daya Tahan (endurance)

Kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung' paru-paru,

dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja

secara terus menerus.

5. Kelenatkan (fl exib ility)

Efektifitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk segala aktifitas dengan

penguluran tubuh yang luas.

6. Koordinasi (coordination)

Kemampuan seseoftrng mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda

kedalam pola gerakan tunggal secara efektif.

7. Ketepatan (accuracy)

Kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap

suatu sasaran.

8. Reaksi (reaction)

Kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam

menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera-

2 A'ie Asnaldi, S.Pd, saar ini dosen Jurusan Pendidikafl olahraga Fakullas llmu KeolahraSaan

Universitas Negeri Padang



20

Sccara Hnd dapat dlelttan bahヽ va anggota tubuh yang membutuhkan

komponen kondisi flsik adalah sebagai扶 轟kut:

1. Punggung

Punggung rnembuttan kckuatan otOt,dan daya tahan otot.

2. Lengan

Lengan mcmbunan kekuatan otot,daya tahan otOち kelentan,dan

power.

3.Tungai

Tungkai membunan kekuatan otot,daya tahan otot,kelincahan,

kelendan dan power.

b.Gcrak Dominan ciomCkanio

Cerakan karate seperti memukul,menendang,dan menangkis didominasi

oleh gerakan lengan pada saat memukul dan menangkis dan juga tungkd Pada

saat mmmdtt dimana anggota tubuh yang lain berperan sebagai pendukung

gerakan.

c.  Gerak Otot

G… menangkiS dan memukul melibatkan otOt‐ otOt babu dan otot

lengan diantanya:

oM.Deltoideus
b)M.COracObrachidis

C)M.Triceps Brachil

d)M.Anconeus
e)M.Subscapul“ s

OM.Supraspmatus
DM‐ hfraspmatus

DM‐ Teres Mayor

i)M・ Teres Minor

j)M・ BiCeps Brachii

k)M・ Brachialis

l)M‐ COracobrachialis

m)M・ T五Cep Brachii

→ M.Ekstensor Karpl Radialis Longus

O)M.Ekstensor Karpi Radialis Bre宙 s

O M EkttensOr Karpl Radialis Uinalis

q)M Digitomm Karpi Radialis

r)M EkstcnSOr PoliCiS Longus

2領
i翼鵬 漱 酬 」 ““
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s) M. Pronator Teres

t) M. Palmaris Ulnaris

u) M. Palmaris Longus
v) M. Fleksor Karpi Radialis

w) M. Digitorum Profundus

x) M. Fleksor Policic Longus

Untuk gerakan menendang otot yang terlibat adalah otot tungkai, antara

lain :

a) M. Lliopsoas

b) M. Gluteus Medius

c) M. Pectineus

d) M. Gracilis

e) M. Adductor Longus et Brevis

f) M. Adductor Magnus

g) M. Quadriceps Femoris

h) M. Biceps Femoris

i) M. Semitendinosus
j) M. Semimembranosus

k) M. Tibialis Anterior
l) M. Peroneus Longus et Brevis

m) M. Triceps Surae

C. Sistem Energi

Setiap aktivitas olahraga pasti memerlukan energi. Berikut ini akan

dijabarkan sistem energi yang digunakan dalam cabang olahraga karate'

l. Proses Pembentukan Energi

Dalam pembentukan energi, terdapat dua macam proses yang dapat

ditempuh, yaitu proses aerobik, proses yang memerlukan oksigen; dan proses

anaerobik, proses yang tidak memerlukan oksigen. Pada proses aerobik terjadi

proses pembakaran yang sempuma. Atom hidrogen dioksidasi menjadi HzO dan

atom karbon dioksidasi menjadi coz . Sisa metabolisme tersebut dikeluarkan

dari tubuh melalui proses pemapasan. Energi yang diperoleh dari proses aerobik

ini tidak dapat langsung digunakan otot sebagai sumber energi rmtuk mengerut'

Energi tersebut dengan proses lebih lanjut digunakan untuk sintesis ATP

(adenosine triphosphate) dan senyawa - senyawa berenergi tinggi yang lain'

Senyawa-senyawa tersebut merupakan senyawa yang dapat menyimpan energi

dalam jumlah yang besar-

2ArieAsnaldi,s.Pd,saatinidoscnJurusa[Pendidika[olahragaFakultasllmuKeolahragafi
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Proses  pemccahannya  yang  tidak  mcmerlukan  oksigcn  dcngan

menghasilkan energi yang bettr itu merupakan proses anaerobik.Encrgi yang

dihasilkan dan pemecahan ATP ini dapat digunakan scbagai sumbcr energi

untuk mengemt oleh otot.Proses acrobik dan proscs anaerobik tersebut dalam

tubuh selalu te3adi bersalna― sarna dan berurutan Hanya berbeda intensitasnya

pada jenis dan tahap kela tencntu_Pada kela berat yang hanya bCnangSung

beberapa deik stta,dan pada pe111lulaan kcla pada umumnya,proses anaerobik

lebih menoniol dぷ pada proses aerobik_Pada keadaan kela terSebut,Sstcm

kardiopulmonal belum bekela dengan kapasitas yang dipcrlukan.

Untuk penyesuaiannya. dipcrlukan ■vaktu Dcngan dcmikian oksigcn

yang tcrsedia tidak mencukupi_Maka kcperluan akan energi terutalna dicukupi

dengan proses anaerobik_ Pada keadaan kcrJa tcsebut tcrdapat ``hutang''

oksigen ``Hutang'' ini akan dibayar scSudah berhenti bekc13a, sehingga orang

scsudah berhenti bekc]a masih terengah‐ engah dan denyut Jantungnya maSih

cepat_Blla pckeJaan ditemskan dengan taraf kc]a yang tetap,reneks_rencks

tubuh akan mengatur fungsi sistem kardiopuhonal mtt mencukupi jurnlah

oksigen yang diperlukan,sehngga dicaptt keja steady‐ state.Pada keゴ a Steady―

state inijumlah okJgen yang dipeJukan tetap julnlahnya daFi Waktu ke waktu.

Bila taraf keゴ a ditingkatkan iagi dcngan menarnbah beban kcla,pada saat

d■inよatkan tcrsebllt teladi“ hutang,。 k●gen lagi dan kembali proses anaerobik

lebih meno可。I.Dan bila tarafkeia dipcnahankan lagi pada tarafyang baru ini,

akan teladilagi kela mcady― 鈍江e tctapl pada taraf yang leblh tinggi

」umlah okSigcn yang diperlukan pada taraf keFia yang lebih tinggi ini

juga lcbih bcsar Blla taraf kc」 a dindkkan scCara benahap deminan dcngan

sctiap kali menambah bcban kerJa. suatu saat seluruh kapasitas sistcm

kardiopulmonal terpaksa dikcrahkan untuk mcmenuhi keperiuan akan oksigen.

Dalarn hal demikian berarti kapasitas aerobik makSimal telah dicapai Blla beban

kCla dinaikkan lagi,tllbuh tidak dapat lagi menambah persediaan oksigcn.Maka

kembali proses anaerobik akan lebih mcno■ ol daripada proses acrobik Taraf

keJa dCmikian idak boleh diperahankan dalam waktu yang cukup laFna

(beberapa mCnit) karena pcrsediaan tenaga dalam tubuh akan habis dan

orangnya mcngalami exhaustion Proscs anacrobik mcrupakan proscs oksidasi

m撫 減 1馴 Iξ “
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yang tidak sempuma, salah satu sisa metabolisme nya adalah asam laktat. Maka

bila proses anaerobik meningkat, kadar asam laktat darah juga meningkat.

Energi yang Digunakan

Cabang olah raga karate menggunakan energi antara lain :

ATP - PC dan LA.

Pada sistem ini oksigen dibawa darah masuk ke dalam setiap sel dan di dalam

mitokondria bersama asam pinupat yang diproduksi saat respirasi aerobik. Hasil

akhir dari reaksi tersebut adalah karbondioksida, air, dan energi yang kemudian

disimpan dalam bentuk ATP agar pada saat latihan energi dapat digunakan.

ATP - PC

Konferensi molekul ADP menjadi ATP (dengan pendekatan fosfat yang ketiga).

Energi yang diambil untuk reaksi ini dapat dikatakan disimpan dalam bentuk

ATP. Zat inilah yang dapat dengan mudah disimpan dalam semua sel. Ketika

energi yang dibutuhkan, terjadi reaksi yang mengubah kembali ATP menjadi

ADP, reaksi ini melepaskan energi yang disimpan untuk melakukan teknik-

teknik karate.

Lactat Acid - Oksigen

Pada keadaan normal ini dikuti oleh respirasi aerobik yang mengurai asam laktat

tersebut dengan menggunakan oksigen. Penggunaan ini banyak menghasilkan

energi. Pada kondisi abnormal proses tersebut tidak segera diikuti oleh respirasi

aerobik dalam aktivitas jogging menghasilkan asam laktat yang menyebabkan

kram otot dan di sini membutuhkan oksigen lebih lambat, tetapi asam laktat

tetap membentuk secara perlahan.

Oksigen

Tipe respirasi intemal hanya dapat terjadi bila tersedia oksigen bebas yang

dihirup ke dalam tubuh, melalui respirasi ini sebagian besar makhluk hidup

memperoleh energi yang berlimpah sehingga energi tersebut dapat digunakan

untuk melakukan aktivitas fisik.
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3. Penggunaan Energi

No. lnten'al Proses Pembentukan
Energi

Sistem Energi

l 10-45 detik Anaerobik ATP - PC + Glikogen Otot
，

´
45-1 20 detik Anaerobik Asam Laktat + Glikogen Otot

つ
， 120‐ 240 detik Aerobik 02+Asam Laktat

Teknik Latihan

Latihan atau training adalah suatu proses berlatih yang sistematis, yang

dilakukan secara berulang-ulang, dan makin hari makin bertambah bebannya. Agar

hasil tatihan menjadi nyata dalam benhrk prestasi, haruslah berpedoman pada teori

serta prinsip yang benar yang sudah teruji kebenarannya.

a. Prinsip Dasar Latihan

Prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki seorang pelatih diantaranya :

1. Pemanasan ( Warming UP)

Pemanasan Tubuh atau warming up atau pada Olah raga karate sering

disebut Taisho, dilakukan sebelum latihan inti, tujuan dari pemanasan itu

sendiri adalah :

a- Atlet lebih siap secara fisik dan psikis untuk melakukan gerakan -
gerakan inti baik dalam bentuk KIHON, KATA maupun KUMITE'

b. Karena secara fisik atau psikis atlet merasa sudah siap, maka karateka

lebih sedikit kemungkinan terjadinya cedera'

c.Karatekaakanlebihmudahmelakukankoordinasigerakan.gerakkan

yang kompleks.

Sistematika pemanasan tubuh yang baik pada dasamya sama'

tergantung kondisi pada saat dilapangan artinya situasional' Secara umum

pemanasan diawali dengan stretching atau peregangan atau pemanasan statis'

kemudian diawali dengan pemannsan dinamis dengan cara merenggut-

renggutkan atau menghentak-hentakan bagian tubuh yang hendak kita

panaskan sehingga merangsang otot-otot besar untuk beraktifitas' Sering kali

dilanjutkan dengan joging, atau wind-spint- Tetapi apabila dilapangan

kurang pas dengan sistematika diatas bisa dirubah dengan susunan

sebaliknya, tetapi harus hati - hati karena apabila langsung dikeju&an
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dengan tugas gerak yang dihentak, kaget. kecepatan dl[, akan cedera yang

berakibat fatal.

Tidak kalah pentingnya adalah pendinginan tubuh atau cooling down.

yang dilakukan pada saat akhir latihan. Cooling down atau pendinginan ini

bertujuan agar tidak terjaCi pengendapan asam laktat yang menyebabkan

kekakuan otot, dan kesakitan otot pada keesokan harinya. Pendingin sangat

bertolak belakang sekali dengan pemanasan, karena tidak terjadi lagi gerakan

yang dihentak- hentak tetapi bersifat merileksasikan otot dan sendi.

Latihan Multilateral (Menyeluruh)

Latihan Mulitilateral adalah memberikan materi latihan secara

keseluruhan atau secara umum bentuk-bentuk teknik yang akan dilatihkan

pada satu season itu. Misalnya seorang pelatih setelah pemanasan

memberikan teknik-teknik KIHON sebelum akhimya ke latihan inti, baik

latihan KATA maupun latihan KUMITE'

Adapun prinsip Multilateral ini juga bisa diterapkan pada sistem

pembinaan terhadap seorang atlet. Seorang anak akan lebih baik jika tidak

terlalu dini untuk memilih satu cabang olatraga tertentu , dengan kata lain

berikanlah pengalaman gerak sebanyak- banyaknya kepada seorang anak dari

berbagai cabang olah raga, sebelum difokuskan pada satu cabang olah raga'

Demikian pula dengan seorang Karateka muda usia, idealnya belum bisa

difokuskan untuk memilih satu nomor spesialisasinya (KATA atau

KUMITE).

Untuk menjadi seorang pemain KATA atau KUMITE, berikanlah

pengalaman gerak sebanyak mungkin tentang teknik KIHON, KATA maupun

KUMITE, unruk kemudian diarahkan kepadanya sesuai dengan kemampuan

gerak, postur tubuh dan yang tidak kalah penting adalah peluang' Disinilah

pelatih harus jeli serta dituntut kesabaran agar tidak tergesa-gesa ingin

menuai hasil dari Karateka binaanny4 dalam arti tidak mengharapkan

prestasi prematur sehingga memberikan latihan dengan potong kompas, yang

akibatnya prestasi pada masa golden age tidak tercapai.

Arie Asnaldi, S.P4 saat ini dosen Jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas llmu Keolahragaan

Universitas Negeri Padang



６′^
‘

Latihan Spesialisasi

Spesialisasi Berbanding terbalik dengan prinsip Multilateral,

spesialisasi akan diberikan kepada seorang Karateka jika menurut pandangan

pelatih sudah cukup untuk diberikan program spesialisasi. Hal mana tujuan

Karateka yang telah dilatih sudah tebih jelas arahnya, yaitu untuk menjadi

seorang pemain Kumite atau untuk menjadi seorang pemain KATA, setelah

melalui fase multilateral yang dianggap cukup.

Penerapan prinsip spesialisasi pada anak-anak atau karateka muda

harus hati-hati dan dengan pertimbangan yang cerdik serta selalu

berpedoman dari cukupnya prinsip multilateral diterapkan. Spesialisasi juga

bisa diartikan mencurahkan segala kemampuan, baik fisik maupun psikis

pada satu teknik andalan, atau jurus andalan (TOKUD.

Beban Lebih (Over Load)

Prinsip beban lebih atau over load atau, yaitu prinsip latihan yang

menekankan pada pembebanan latihan yang semakin berat. Seorang

Karateka harus selalu berusaha untuk berlatih dengan bebanyang lebih berat

dari pada yang mampu dilakukannya saat itu. Dengan demikian pembebanan

yang kian meningkat akan sejalan dengan kemampuan otot serta sistem

dengan fungsi faal lainya. Setiap bentuk latihan, baik latihan teknik, fisik,

taktik, dan mental harus berpedoman pada prinsip beban lebih ini. Jika beban

latihan terlalu ringan, artinya beban latihan seorang Karateka dibawah

kemampuan sesungguhnya, maka berapa lamapun ia berlatih, betapa sering

pun berlatih, maka prestasinya tidak akan meningkat.

Dengan kata lain latihan harus bisa menyeluruh bahkan melebihi

ambang rangsang seorang Karateka. Akan tetapi perlu juga di perhatikan

agar tidak timbul cedera dan over training, beban berat tersebut harus berada

pada batas - batas kemampuan atlet untuk mengatasinya. Jika beban terlalu

berat pun perkembangan tidak akan terjadi.

Intensitas Latihan

Latihan dikatakan intensif jika : latihan-latihan yang dilakukan

memacu jantung masuk pada zona latihan. Sebagai tolak ukur menentukan
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kadar intensitas latihan, khususnya untuk perkembangan daya tahan

kardiovascular. yaitu :

a. Menghitung denyut nadi maksimal (DNM) caranya : 220 -UMUR.

b. Intensitas latihan :

- Untuk bukan atlet tentukan intensitas antara 70% - 85% dari DNM.

- Untuk atlet 80% - 90% dari DNM.

- Untuk Karateka elit biasanya sampai 100% b ahkan I l0 %.

- DNL (Denyut Nadi Latihan) dipertahankan selama 45 i 20 menit.

Kualitas Latihan

Kualitas latihan sebaiknya ditekankan sejak awal schali latihan.

Dengan kata lain kualitas harus lebih diutamakan dari pada intensitas. Sering

kali latihan sudah intensil sudah menguras tenaga, bahkan latihan agar

dikatakan intensif maka latihan keras pun dilakukan, hal ini akan kurang

efektif hasilnya jika tidak memperhatikan kualitas latihannya. i3eberapa ciri

latihan berkual itas, yaitu :

a. Latihan yang diberikan pelatih benar-benar bermanfat dan scsuai dengan

kebutuhan seorang Karateka tersebut.

b. Koreksi yang tetap dan kontruktif selalu diberikan seseP,era mungkin

ketika Karateka melalrukan kesalahan teknik. Sehingga l<esalahan itu

tidak menjadi "handicaping habit" atau kebiasaan salah.

c. Berikan pengawasan yang teliti dan lebih detail terhadap suatu teknik

yang benar.

Variasi Latihan

Latihan yang dilakukan secara terus menerus, yang dilakukan secara

benar, yang dilakukan pada kurun waktu tertentu, latihan yang dilakukan

dengan intensif dan sungguh - sungguh, seringkali menimbulkan kebosanan

berlatih. Seorang pelatih dituntut untuk lebih jeli menanggapi keadaan ini.

Sehingga tanpa mengurangi tujuan dari satu bentuk latihan, maka berikanlah

latihan tenebut dengan model atau cara yang lain. Beberapa komponen

kondisi fisik terlatih secara bersamaan antara lain daya tahan umum,

kekuatan, koordinasi gerak, kecepatan, serta unsur - unsur lainya.

8. Volume Latihan
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Volume latihan, lebih mendekati pada hal-hal yang berhubungan

dengan banyaknya, lamanya suatu teknik atau latihan fisik itu dilakukan.

Demikian halnya dengan melatih, disini terlihat bahwa volume lebih

berhubungan dengan sesuatu yang dilakukan dengan banyak atau waktu

yang lama. Tetapi tidak berlaku kedua-duanya pada satu season latihan.

KESIMPT]LAN

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa Karate adalah cabang olah raga

beladiri dengan gerakan - gerakan kompleks dimana gerakan tersebut melibatkan

anggota tubuh secara keseluruhan. Dan Karate juga membutuhkan komponen kondisi

fisik pendukung seperti Kekuatan, Kecepatan, Daya Tahan dll- Sistem energi yang

digunakan dalam Karate adalah sitem anaerobik yang meliputi Adenosin Triposphat,

Asam Laktat, dan juga Glikogen Otot.
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