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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini di Indonesia karate berkembang dengan baik, bahkan merupakan 

salah satu cabang olahraga yang berpotensi menyumbangkan medali di setiap 

kejuaran ditingkat regional, nasional, bahkan internasional. Banyak atlet berprestasi 

lahir di Indonesia. Tetapi untuk menjadi atlet yang berprestasi, maka diperlukan 

latihan yang disiplin dan teratur. 

 Istilah latihan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang dapat 

mengandung beberapa makna seperti: practice, excercises, dan training. Pengertian 

latihan yang berasal dari kata exercises adalah perangkat utama dalam proses latihan 

harian untuk meningkatkan kualitas fungsi organ tubuh manusia, sehingga dapat 

menyempurnakan gerakan. Dalam Penerapan latihan, diharapkan dapat 

meningkatkan fungsi otot tubuh, salah satunya adalah untuk meningkatkan kekuatan 

atau power otot. 

Power adalah kekuatan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam 

waktu yang sangat cepat (Potteiger et a., 2000). Dua unsur penting dalam power 

yaitu : (1) kekuatan otot dan (2) kecepatan, dalam mengerahkan tenaga maksimal. 

Power menyangkut kekuatan dan kecepatan konstraksi otot yang dinamis dan 

eksplosif serta melibatkan pengeluaran kekuatan otot yang maksimal dalam waktu 

yang secepat-cepatnya. Power atau daya ledak disebut juga sebagai kekuatan 

eksplosif (Pyke & Watson, 1978, dikutip oleh Ismaryati, 2008). Daya ledak otot 
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adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi otot dengan sangat cepat, yang 

sangat dipengaruhi oleh kekuatan otot. Peningkatan power adalah proses yang sangat 

komplit dimana beberapa aspek berbeda saling berkaitan dalam suatu rangkaian 

komponen pendukung, antar lain adalah fleksibilitas komponen sendi, kekuatan 

tendon, keseimbangan dan kontrol motor, kekuatan otot, keseimbangan kerja otot, 

fleksibilitas otot serta ketahanan otot. Salah satu grup otot yang dapat ditingkatkan 

kekuatan atau powernya adalah otot tungkai. Pada latihan- latihan peningkatan power, 

beban lebih resistifnya berupa perubahan arah yang cepat pada suatu anggota tubuh 

atau seluruh tubuh, seperti mengatasi gaya akibat terjatuh, naik anak tangga, 

terpental, meloncat, melangkah lebar atau melompat. Beban lebih temporal dapat 

dilakukan dengan berkonsentrasi pada pelaksanaan gerakan secepat dan seintensif 

mungkin. 

Dalam hal ini, Olah raga beladiri Karate juga sangat mementingkan peran 

otot tungkai dalam teknik tendangan. Teknik tendangan dalam karate ada beberapa 

macam, diantaranya adalah mae geri atau tendangan kedepan, yoko geri atau 

tendangan menyamping, mawashi geri atau tendangan memutar kedepan yang 

lintasannya berupa jalur setengah lingkaran yang menggunakan punggung kaki, 

ushiro geri atau tendangan memutar yang menggunakan telapak kaki.   

Di dalam beladiri Karate secara umum terdapat teknik tendangan yang 

bervariasi, tetapi pada dasarnya bersumber pada empat sisi telapak kaki yaitu ; 

punggung kaki, ujung telapak kaki, sisi telapak kaki, dan tumit. Menurut 

Masutatsu Oyama dikutip oleh Sujoto (1996),  mengemukakan bahwa : " Kira-

kira 70% beladiri menggunakan teknik tendangan dan kekuatan tendangan kurang 
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lebih lima kali lebih besar dari teknik pukulan ". 

Masutatsu Oyama dikutip oleh Sujoto (1996) mengemukakan  bahwa 

tendangan yoko geri sebagai berikut : tendangan ini ditujukan dengan sasaran 

perut, leher dan muka lawan. Mae geri adalah tendangan lurus kedepan, tendangan 

ini mempergunakun ujung telapak kaki. Dengan mempergunakan ujung telapak 

kaki, alirkan tenaga dari pinggul bersama-sama dengan tenaga lacutan dari kaki, 

tendangan langsung ke arah sasaran. 

Selain itu terdapat pula tendangan mawashi yang menggunakan punggung 

kaki sebagai area penyerangan, tendangan ura mawashi yang menggunakan telapak 

kaki kemudian ada juga tendangan keage dan kekome yang menggunakan pisau kaki 

atau sisi luar kaki untuk menyerang.  

Dalam penerapannya, berbagai teknik tendangan dapat diaplikasikan untuk 

menyerang lawan. Penggunaan teknik ini sangat berbahaya dan  mematikan, sehinga 

diperlukan kontrol dari sang pemakai . Tetapi dalam kenyataannya masih banyak 

karateka yang belum bisa mengaplikasikan teknik tendangan tersebut secara 

sempurna, permasalahan yang biasa muncul adalah kurangnya power tendangan. 

Dalam pertandingan kumite atau pertarungan, ketika seorang karateka mengeluarkan 

tendangan tetapi power dan kecepatannya kurang, maka serangan tersebut bisa di 

antisipasi lawan dan mengakibatkan kegagalan meraih poin bahkan lawan bisa 

berbalik menyerang. Begitu pula dalam pertandingan kata atau seni gerak, bila 

gerakan tersebut kurang power nya maka akan mengurangi nilai yang diberikan oleh 

wasit dan juri karena dianggap gerakan tersebut kurang artistik.   
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Dalam kasus ini, seorang fisioterapi memiliki peran penting dalam 

memberikan arahan, masukan, serta pemberian program latihan yang dapat 

meningkatkan kwalitas atlet. Salah satunya untuk meningkatkan kekuatan  power 

otot tungkai. Salah satu bentuk latihan yang dapat diberikan oleh fisioterapi adalah  

pliometrik. Pliometrik adalah macam latihan yang bertujuan menghubungkan 

gerakan kecepatan dan kekuatan untuk menghasilkan gerakan-gerakan eksplosif 

(Radcliffe & Farentinos, 2002). Latihan pliometrik dapat membantu 

mengembangkan seluruh sistem neuromuskuler untuk gerakan-gerakan power, tidak 

hanya untuk jaringan yang berkonstraksi (Godfrey, 2006).  

Penelitian oleh Holcomb et al., 2003 bahwa pada beberapa jenis latihan 

pliometrik, dijelaskan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan terhadap power 

otot  tungkai dengan dosis aplikasi latihan pliometrik selama 4 minggu, 3 kali per 

minggu dilakukan 2 – 3 set dengan jumlah pengulangan 8 – 12 kali dengan periode 

istirahat 2 – 3 menit di sela - sela set (Kisner & Colby, 1996).  

Latihan harus diberikan secara terprogram. Pemberian latihan yang tidak 

terprogram pada remaja tidak dianjurkan sebelum mereka cukup matang, karena 

dapat menghambat pertumbuhan mereka jika tidak terkontrol dengan benar (Chu, 

1992). Oleh karena itu perlu diberikan program yang dirancang khusus, salah satunya 

yaitu latihan pliometrik yang belum pernah dilakukan secara terprogram pada atlet 

cabang olah raga karate. 

Dalam latihan pliometrik, ada beberapa teknik yang dapat digunakan, 

diantaranya adalah Lateral Barrier Hops dan Double leg  Hops. Pelaksanaan latihan 

pliometrik teknik lateral barrier hops adalah dengan posisi berdiri dan badan agak 
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membungkuk kedepan untuk memberikan efek tolakan, kemudian melompat ke 

kanan dan kekiri dengan kedua kakinya secara bersamaan melewati sebuah rintangan 

yang dipasang di sampingnya. Sedangkan Double leg Hops yaitu suatu gerakan 

melompat tegak ke depan dengan lutut dilipat, tumit dikenakan pantat. Tolakan 

dengan kedua kaki dan mendarat dengan kaki mengeper. 

Kemudian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 

diadakan tes kemampuan power otot tungkai dengan tes vertical power jump dari 

(Ismaryati, 2001). Dari deskripsi diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Latihan Pliometrik Lateral Barrier Hops dan 

double leg hops terhadap peningkatan power otot tungkai karateka Universitas 

Muhammadiyah Surakarta”. 

B. Identifikasi Masalah 

Karate adalah cabang olahraga beladiri dimana bentuk aktivitas yang 

mempergunakan kaki, tangan atau anggota tubuh lain yang diperkenankan. Dalam 

setiap kajuaraan karate dalam kelas kumite atau perkelahian, teknik yang paling 

sering digunakan adalah tendangan. Teknik tendangan yang masuk nilainya lebih 

tinggi daripada teknik pukulan.  Namun masih banyak karateka yang belum sempurna 

dalam melakukan tendangan, misalnya kurangnya power. 

Salah satu komponen yang sangat vital adalah power.  Power otot tungkai 

yang besar sangat diperlukan saat menendang. Power merupakan satu komponen 

kondisi fisik yang dapat menentukan hasil prestasi seseorang dalam keterampilan 

gerak. Sedangkan besar kecilnya power dipengaruhi oleh otot yang melekat dan 

membungkus tungkai tersebut. Terjadinya gerakan pada tungkai tersebut disebabkan 
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adanya otot-otot dan tulang, otot sebagai alat gerak aktif dan tulang alat gerak pasif 

(Lori, 1999). Oleh karena itu, peningkatan kekuatan atau power otot tungkai sangat 

diperlukan dalam karate untuk teknik tendangan.  

Untuk meningkatkan power otot tungkai, seorang pelatih harus cermat dan 

tepat dalam menerapkan metode latihan. Upaya meningkatkan kemampuan otot 

tungkai dapat dilakukan dengan latihan pliometrik lateral barrier hops dan double 

leg hops. (Chu, 1992) menyatakan, “pliometrik merupakan salah satu cara atau 

metode yang sangat baik untuk meningkatkan explosive power “. 

Untuk mengetahui pengaruh dari latihan pliometrik lateral barrier hops dan 

double legs hops  terhadap peningkatan power otot tungkai, peneliti mengambil 

sample karateka UMS. Alasan pengambilan sample ini adalah dikarenakan banyak 

karateka dalam pengaplikasian teknik tendangan masih kurang bertenaga dan masih 

kurang ada ledakannya. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini 

mengambil judul “Pengaruh Latihan Pliometrik Lateral Barrier Hops dan double leg 

hops terhadap peningkatan power otot tungkai karateka Universitas Muhammadiyah 

Surakarta”.  

 
C. Pembatasan Masalah 

 Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah pengaruh latihan pliometrik 

lateral barrier hops dan double leg hops terhadap peningkatan power otot tungkai 

karateka Universitas Muhammadiyah Surakarta yang nantinya akan diukur dengan 

tes kemampuan power otot tungkai dengan tes vertical power jump dari (Ismaryati, 

2011). 
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D. Rumusan Masalah 

 Meninjau dari pembatasan masalah diatas, dalam penelitian kali ini penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut :  

“apakah ada pengaruh latihan pliometrik metode  lateral barrier hops dan double leg  

hops  terhadap peningkatan power otot tungkai  karateka Universitas 

Muhammadiyah Surakarta?” 

 
E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh latihan 

pliometrik  lateral barrier hops dan double leg hops terhadap peningkatan power 

otot tungkai karateka Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 
F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi fisioterapi 

Menambah wawasan keilmuwan dalam bidang fisioterapi olah raga 

cabang karate. 

2. Bagi peneliti 

Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

bidang penelitian ilmiah untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. 

3. Bagi pelatih 

Diharapkan dapat menjadi suatu masukan tentang jenis jenis latihan 

tambahan yang dapat diberikan kepada anak didiknya agar bisa 

mengembangkan prestasi lebih baik lagi. 
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4. Bagi atlet 

Diharapkan bisa menjadi alternatif latihan tambahan untuk 

meningkatkan power otot tungkai sehingga diharapkan dapat meningktkan 

prestasi ke depannya. 


