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ABSTRAK 

 
Kondisi tersebut di atas disebabkan antara lain waktu reaksi dan kecepatan menendang para karateka 

masih lambat. Hal tersebut menyebabkan karateka tidak mempunyai keberanian, ragu-ragu atau 

kurang yakin untuk melakukan serangan mawashi geri jodan. Penelitian ini bertujuan (1)Adakah 

hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan kecepatan tendangan mawashi geri jodan pada siswa 

putra ekstra kurikuler beladiri karate SMPN 8 Kota Kediri? (2)Adakah hubungan antara kekuatan otot 

tungkai dengan kecepatan tendangan mawashi geri jodan pada siswa putra ekstra kurikuler beladiri 

karate SMPN 8 Kota Kediri? (3)Adakah hubungan antara kelentukan tungkai dengan kecepatan 

tendangan mawashi geri jodan pada siswa putra ekstra kurikuler beladiri karate SMPN 8 Kota Kediri? 

(4)Adakah hubungan daya ledak otot tungkai, kekuatan otot pinggang dan kelentukan tungkai dengan 

kecepatan tendangan mawashi geri jodan pada siswa putra ekstra kurikuler beladiri karate SMPN 8 

Kota Kediri?.Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Objek Penelitian ini adalah SMPN 8 

Kediri. Populasi ini adalah semua siswa ekstra kurikuler beladiri karate                                            

SMPN 8 Kediri tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 50 siswa. Sampel yang terpilih dari populasi adalah 

20 siswa putra ekstra kurikuler beladiri karate SMPN 8 kota kediri. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah 1) Ada hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan kecepatan tendangan mawashi geri 

jodan pada siswa putra ektrakulikuler beladiri karate di SMPN 8 Kediri(2) Ada hubungan antara 

kekuatan otot pinggang dengan kecepatan tendangan mawashi geri jodan pada siswa putra 

ektrakulikuler beladiri karate di SMPN 8 Kediri. (3) Ada hubungan antara kelentukan tungkai dengan 

kecepatan tendangan mawashi geri jodan pada siswa putra ektrakulikuler beladiri karate di SMPN 8 

Kediri. (4) Ada hubungan antara daya ledak otot tungkai, kekuatan otot pinggang dan  kelentukan 

tungkai dengan kecepatan tendangan mawashi geri jodan pada siswa putra ektrakulikuler beladiri 

karate di SMPN 8 Kediri.Besarnya daya ledak otot tungkai, kekuatan otot pinggang dan  kelentukan 

tungkai dengan kecepatan tendangan mawashi geri jodan pada siswa putra ektrakulikuler beladiri 

karate di SMPN 8 Kedirisebesar 26,1% dan sisanya yaitu -73,9% dijelaskan variabel lain yang tidak 

dikaji dalam penelitian ini. 

 
KATA KUNCI  :Daya Tahan Otot Tungkai, Kekautan Otot Pinggang, Kelentukan Tungkai, Kecepatan 

Tendangan Mawashi Geri Jodan. 
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I. LATAR BELAKANG 

 Olahraga merupakan salah 

satu pilar menuju kejayaan suatu 

bangsa. Pembinaan olahraga tidak 

dapat dilakukan secara terpusat 

disuatu daerah saja. Olahraga 

dalam kesehariannya baik 

dilakukan demi untuk menjaga 

kesehatan dan kebugaran tubuh, 

secara umum olahraga adalah 

sebagai salah satu aktivitas fisik 

maupun psikis seseorang yang 

berguna untuk menjaga dan 

meningkatkan kualits kesehatan 

seseorang setelah berolahraga. 

Olahraga sendiri datang dari bahasa 

Prancis Kuno Desport yang 

bermakna “ kesenangan”  serta 

dalam bahasa inggris tertua 

ditemukan seputar tahun 1300 

yakni “segala hal yang 

mengasyikkan serta menghibur 

untuk manusia”.  Manfaat olahraga 

bagi tubuh adalah dapat melindungi 

dari penyakit dan dapat 

meningkatkan suasana hati serta 

mengurangi stress dari selain 

manfaat yang telah disebutkan di 

atas olahraga juga bisa membentuk 

otot-otot yang ada di dalam tubuh 

manusia. Olahraga adalah satu 

diantara sumber utama dari hiburan 

serta dalam pelaksanaannya 

olahraga dapat di bedakan menjadi 

dua yaitu olahraga pendidikan dan 

olahraga prestasi. 

Olahraga pendidikan ialah salah 

satu lingkup kegiatan keolahragaan 

yang tak lepas dari upaya 

pengembangan kualitas 

pelaksanaannya hal ini terkait 

dengan amanat undang-undang 

nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional pasal 25 

ayat (1) yang menyatakan bahwa 

pembinaan dan perkembangan 

olahraga pendidikan di laksanakan 

dan di arahkan sebagai salah satu 

keatuan yang sistematis dan 

berkesinambungan dengan Sistem 

Pendidikan Nasional. Dari uraian di 

atas dapat dikatakan bahwa 

olahraga pendidikan merupakan 

lingkup kegiatan keolahragaan 

nasional yang sangat penting dan 

terkait dengan penyiapan modal 

dasar pembangungan nasional yaitu 

sumber daya manusia. 

 Olahraga prestasi dalam 

pencapaiannya tidak dapat maju ke 

jenjang nasional tanpa adanya 

fondasi yang kokoh, karena 

prestasiolahraga tidak dapat 



ArtikelSkripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Luhung Dhian Arga| 14.1.01.09.0015 
FKIP – Penjaskesrek 
 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 
 

terbentuk secara tiba-tiba dan 

instan. Prestasi harus di bangun 

melalui proses pembinaan dan 

pengembangan yang terencana, 

berjenjang dan berkelanjutan 

dengan dukungan ilmu 

pengetahuan dan ilmu 

keolahragaan. Pembinaan olahraga 

seharusnya dilakukan dengan cara 

berkelanjutan (Setiono, 2006). 

Maka dalam olahraga prestasi perlu 

penanganan secara optimal dalam 

pelaksanaanya.  

 Beberapa komponen 

penting yang berkaitan dengan 

olahraga prestasi yaitu: (1) 

Perlunya pembinaan berjenjang 

yang berkelanjutan; (2) Prioritas 

cabang olahraga; (3) Identifikasi 

pemanduan bakat; (4) 

Pengoptimalan dalam pemusatan 

pembinaan; (5) Sistem jaminan 

kesejahteraan dan masa depan 

(Mutohir, 2007). Dalam kegiatan 

olahraga terbagi kedalam beberapa 

cabor, diantaranya seperti: Atletik, 

Bola voli, Sepakbola, Bulu 

Tangkis, Wushu, Taekwondo dan 

Karate. 

 Karate merupakan olahraga 

beladiri yang mempunyai ciri khas 

yang dapat dibedakan dari jenis 

olahraga beladiri lainnya 

sepertiPencak Silat, Judo, Kung Fu, 

Kempodan bela diri lainnya. 

Perbedaan ini dapat dilihat baik 

secara filosofi, teknik gerakan 

maupun atribut yang digunakan 

selama menjalani proses latihan 

dan pertandingan. Karate juga 

merupakan suatu cabang olahraga 

prestasi yang di pertandingkan baik 

di area nasional maupun 

internasional. Karate merupakan 

salah satu olahraga yang 

mempunyai karakteristik gerak dan 

tehnik tersendiri, untuk itu harus 

dipelajari dan dilatih secara baik 

dan intensif.  

 Sebagai salah satu cabang 

olahraga prestasi, terdapat nomor 

yang dipertandingkan dalam 

olahraga Karate yaitu, Katadan 

Kumite. Kataadalah rangkaian 

beberapa Kihon( gerakan dasar 

seperti kuda-kuda,pukulan, dan 

tendangan dalam beladiri karate ) 

yang disusun melalui proses 

panjang pada masa lalu ke dalam 

sebuah bentuk khusus yang 

memiliki nilai keindahan, arti 

filosofis yang tinggi, serta diatur 

oleh sebuah standardisasi yang 

baku dalam penerapannya. 

Kumiteadalah pertarungan dua 

orang yang saling berhadapan, 
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saling menampilkan teknik-teknik 

terbaik dan tetap tunduk dalam 

aturan yang sangat ketat.  

 Seiring dengan banyaknya 

pertandingan yang dilaksanakan, 

prestasi olahraga karate di 

Indonesia mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. 

Parameter kemajuan olahraga 

tersebut dapat dilihat dari hasil 

kejuaraan yang diikuti para 

karateka Indonesia di tingkat 

regional dan internasional.  

 Peningkatan prestasi 

tersebut tidak terlepas dari latihan 

dan pembinaan yang terprogram 

dengan pendekatan metode 

kepelatihan secara ilmiah. Banyak 

unsur-unsur karate yang bisa dilatih 

secara ilmiah misalnya : kekuatan 

dan kecepatan. Seorang atlet karate 

harus memiliki kekuatan karena 

tanpa kekuatan otot-otot yang 

terlatih dan kuat untuk melakukan 

suatu teknik adalah hal yang sia-

sia.  

 Olahraga karate merupakan 

salah satu olahraga yang 

membutuhkan kecepatan dan lebih 

dominan kecepatan gerakan 

tunggal tapi berbeda gerak. 

Gerakan tunggal yang berbeda 

gerak dapat di lihat dari tendangan 

oshiro geri, kekomi geri, ashi 

mawasi geri dan mawasi geri. 

Powerjuga salah satu unsur yang 

sangat penting dalam olahraga 

karate seperti yang tertuang dalam 

buku program latihan fisik 

penunjang atlet karate bahwa 

power adalah hasil dari kekuatan 

dan kecepatan yang dipadu pada 

kesempatan yang sama. Jadi teknik 

dalam karate sangat memerlukan 

kekuatan, kecepatan dan apabila 

dipadukan akan menghasilkan 

power. 

Dalam karate dikembangkan teknik 

keterampilan pukulan dan 

tendangan hingga ke tingkat mahir 

yaitu tingkatan dimana seseorang 

dapat melakukan suatu gerak 

pukulan dan tendangan yang cepat 

dan tepat. Untuk memiliki gerakan 

pukulan dan tendangan yang cepat 

dan tepat diperlukan latihan yang 

cukup lama (minimal 3 tahun). 

Dengan demikian tendangan 

merupakan salah satu teknik yang 

dominan dalam karate, karena 

dalam teknik gerakan beladiri 

karate secara khusus ditentukan 

oleh gerakan pukulan dan 

tendangan. Salah satu teknik 

tendangan dalam karate adalah 

mawasi geri jodan, artinya 
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tendangan ke arah kepala yang 

digunakan untuk menendang 

sasaran adalah punggung kaki. 

Pergelangan kaki harus lurus dan di 

kunci. Teknik dasar tendangan 

dalam olahraga beladiri karate 

adalah sebagai berikut : Mae 

geri(tendangan menggunakan bola-

bola kaki), mawashi geri(tendangan 

menggunakan punggung kaki), 

oshiro geri(tendangan telapak 

kaki), kekomi geri(tendangan 

menggunakan sisi kaki). 

 Untuk SMP Negeri 8 Kediri 

itu sendiri memiliki kekurangan 

dalam melakukan tendangan untuk 

siswa putra ekstrakrikuler 

karatenya,dalam melakukan 

tendangan mawashi geri jodan 

mereka kurang mahir, banyak yang 

masih belum bisa mengangkat 

kakinya kearah jodan (kepala) dan 

belum dapat melakukan tendangan 

dengan cepat, mungkin karena pada 

saat melakukan pemanasan mereka 

kurang mampu melatih split 

mereka dan kurangnya kekuatan 

otot punggung mereka, maka dari 

itu di perlukan penelitian tentang 

hubungan antara daya ledak otot 

tungkai,kekuatan otot punggung 

dan kelentukan tungkai dengan 

kecepatan tendangan mawashi geri 

jodan pada siswa putra SMP 

Negeri 8 Kota Kediri.  

 Pelatihan karate meliputi 4 

unsur yaitu teknik, taktik, mental 

dan fisik. Sedangkan untuk latihan 

melatih kondisi fisik seorang atlet 

ada berbagai metode latihan di 

antaranya dengan menggunakan 

beban. Salah satu dari unsur 

tersebut adalah fisik yang 

merupakan salah satu prasyarat 

yang sangat diperlukan dalam 

setiap usaha peningkatan prestasi 

seorang atlet, bahkan dapat 

dikatakan landasan titik tolak suatu 

awalan olahraga prestasi. 

 Pada pertandingan karate, 

kemenangan sangat ditentukan oleh 

banyaknya jumlah serangan yang 

dapat disarangkan ke lawan baik 

berupa pukulan maupun tendangan. 

Serangan yang dilakukan dengan 

pukulan hanya memperoleh nilai 1 

(yuko), sedangkan serangan yang 

dilakukan dengan tendangan lurus 

ke depan memperoleh nilai 2 

(waza-ari) dan serangan yang 

dilakukan dengan tendangan bagian 

atas akan memperoleh nilai 3 

(ippon). Pada kenyataannya, dalam 

pertandingan banyak karateka yang 

tidak mampu melakukan serangan 

tendangan bagian atas ke arah 
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kepala (mawashi geri jodan) 

dengan sempurna, sehingga tidak 

menghasilkan nilai.  

 Kondisi tersebut di atas 

disebabkan antara lain waktu reaksi 

dan kecepatan menendang para 

karateka masih lambat. Hal tersebut 

menyebabkan karateka tidak 

mempunyai keberanian, ragu-ragu 

atau kurang yakin untuk melakukan 

serangan mawashi geri jodan. 

Disamping itu, model dan takaran 

pelatihan yang diberikan oleh para 

pelatih belum tepat, khususnya 

pelatihan untuk mempercepat 

waktu tendangan, yaitu waktu dari 

saat menerima rangsangan sampai 

karateka bereaksi melakukan 

tendangan tepat ke arah sasaran. 

Pada cabang olahraga karate, waktu 

reaksi dan kecepatan menendang 

merupakan dua komponen fisik 

yang tidak bisa dipisahkan dalam 

satu gerakan (reaksi dan aksi). 

Kedua komponen fisik tersebut 

sangat penting bagi karateka pada 

waktu bergerak menghindar, 

menangkis, memukul dan 

menendang. Untuk mendapatkan 

waktu reaksi dan kecepatan 

tendangan yang cepat bagi para 

karateka, maka perlu dilakukan 

pelatihan fisik yang spesifik 

II. METODE PENELITIAN 

A. IdentifikasiVariabel 

Dalam sebuah penelitian penerapan 

variabel merupakan haluyang sangat 

penting karena dalam kejelasan 

variabel yang akan di pakai dalam 

penelitian akan membantu menjadikan 

penelitian tersebut lebih jelasarah dan 

tujuannya. 

 Menurut Sugiono (2009 : 60) 

variabel penelitian adalah suatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan 

olehseorangpenelitiuntukdipelajarisehi

nggadiperolehinformasimengenaihalter

sebutkemudian di tarikkesimpulannya 

 Dengandemikianpenelitimetapkanv

ariabelpenelitiansebagaiberikut : 

1. VariabelBebas 

Yaitu : -DayaLedakOtot 

Tungkaidinotasikanhur

uf X1 

 -

KekuatanOtotPinggang

dinotasikan X2 

     -

Kelentukan Kaki dinotasikan 

X3 

2.VariabelTerikat 

:TendanganMawashi Geri Jodan 

dinotasikan huruf Y 

B.Teknik Penelitian Dan Pendekatan   

Penelitian 
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1. TeknikPenelitian 

Tehnik pengambilan data 

dalam penelitian ini pertama-tama 

dilakukan tes daya ledak otot 

tungkai dengan standing board 

atau long jump, lalu di lakukan tes 

yang kedua, yaitu tes untuk 

mengukur kelentukan kaki dengan 

side splits, selanjutnya tes yang 

ketiga, yaitu tes dengan back and 

leg dynamometer untuk mengukur 

seberapa kuat otot pinggang siswa 

yang menjadi sampel, dan terakir 

melakukan tendangan kearah 

sasaran untuk mengukur 

ketepatan tendangan mawashi 

gerijodan dalam beladiri karate. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini 

analisis pendekatan yang 

digunakan adalah analsisis data 

kuantitatif, yaitu dengan cara 

pengambilan data secara langsung 

di lapangan menggunakan tes, 

diantaranya tes daya ledak otot 

tungkai dengan standing block 

jump, tes kekuatan otot pinggang 

dengan back and leg dynamo 

meter, tes kelentukan tungkai 

dengan side splits dan tes 

kecepatan tendangan dengan 

menendang kearah sasaran secepat-

cepatnya dala waktu 10 detik. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Simpulan 

Dari hasil analisa data yang 

dilakukan, dapat disampaikankesimpulandan 

saran sebagai berikut :  

1. Ada hubunganantaradaya ledak otot 

tungkaidengan kecepatan tendangan 

mawashi geri jodan pada siswa putra 

ektrakulikuler beladiri karate di SMPN 8 

Kediri. Karena nilai signifikan sebesar 

0,913 < 0,05 atau nilai rhitung -0,026 > 

0,444 rtabel, maka H0ditolak H1diterima. 

2. Adahubunganantaraantarakekuatan otot 

pinggangdengan kecepatan tendangan 

mawashi geri jodan pada siswa putra 

ektrakulikuler beladiri karate di SMPN 8 

Kediri. Karena nilai signifikan sebesar 

0,145< 0,05 atau nilai rhitung -0,145 > 0,444 

rtabel, maka H0ditolak H2diterima. 

3. Adahubungan antarakelentukan tungkai 

dengan kecepatan tendangan mawashi geri 

jodan pada siswa putra ektrakulikuler 

beladiri karate di SMPN 8 Kediri. Karena 

nila signifikan sebesar 0,352< 0,05 atau 

nilai rhitung 0,220 > 0,444 rtabel, maka 

H0ditolak H2diterima. 

4. Adahubunganantara daya ledak otot 

tungkai, kekuatan otot pinggang dan 

kelentukan tungkai dengankecepatan 

tendangan mawashi geri jodan pada siswa 

putra ektrakulikuler beladiri karate di 

SMPN 8 Kediri. Karena nilai signifikan 

sebesar 0,173<0,05 atau nilaiFhitung 

0,1882> 3,24 Ftabel, maka H0ditolak 

H3diterima. Besarnyadaya ledak otot 

tungkai, kekuatan otot pinggang dan 

kelentukan tungkai dengankecepatan 
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tendangan mawashi geri jodan pada siswa 

putra ektrakulikuler beladiri karate di 

SMPN 8 Kediri 26,1% dan sisanya yaitu-

73,9% dijelaskanvariabel lain yang 

tidakdikajidalampenelitianini. 
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