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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Karate 

a. Pengertian Karate 

Karate adalah seni bela diri yang berasal dari Jepang. Karate terdiri dari 

atas dua kanji, yaitu „Kara‟ yang berarti „kosong‟, dan „te‟ yang berarti 

„tangan‟. Kedua kanji tersebut bermakna “tangan kosong” (pinyin : 

kongshou). Karate berarti sebuah seni bela diri yang memungkinkan 

seseorang mempertahankan diri tanpa senjata. Selain itu, makna Karate 

adalah suatu cara menjalankan hidup yang tujuannya adalah memberikan 

kemungkinan bagi seseorang agar mampu menyadari daya potensinya, 

baik secara fisik maupun spiritual. Kalau segi spiritual karate diabaikan, 

segi fisik tidak ada artinya (Sujoto J.B, 1996 : 1). 

 

b. Teknik-Teknik Karate 

Teknik Karate terbagi menjadi tiga bagian utama : Kihon (teknik dasar), 

Kata (jurus) dan Kumite (pertarungan). Murid tingkat lanjut juga diajarkan 

untuk menggunakan senjata seperti tongkat (bo) dan ruyung (nunchaku). 

(Phang Victorianus, 2012 : 45).  

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tongkat&action=edit&redlink=1
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1. Kihon 

Menurut Sujoto J.B (1996:53) kihon berarti pondasi / awal / akar 

dalam bahasa  Jepang. Dari sudut pandang diartikan sebagai unsur 

terkecil yang menjadi dasar pembentuk sebuah teknik yang biasanya 

berupa rangkaian dari beberapa buah teknik besar. Dalam Pencak Silat 

mungkin kihon bisa dianggap sama dengan jurus tunggal, Sedangkan 

dalam Karate sendiri kihon lebih berarti sebagai bentuk – bentuk baku 

yang menjadi acuan dasar gerakan  dari semua teknik atau gerakan 

yang mungkin dilakukan dalam jurus (Kata) maupun pertarungan 

(Kumite) . 

 

Kihon dalam karate haruslah bermula dari pinggul pada saat akan 

memulai sebuah kihon apapun seluruh anggota tubuh haruslah dalam 

posisi dan kondisi Shizentai tanpa ketegangan sedikit pun juga. 

Bersamaan dengan memulai gerakan harus dilakukan pengambilan 

nafas lewat hidung yang kemudian dimampatkan secara terfokus ke 

arah dengan jalan pengerasan daerah perut bagian bawah secara cepat 

dan pada saat gerakan sudah sempurna bentuk dan arahnya nafas 

dikeluarkan lewat mulut sambil mengeraskan anggota tubuh yang 

berkaitan dengan bentuk kihon yang dilakukan. 

 

2. Kata  

Kata adalah gabungan atau perpaduan dari rangkaian gerak dasar 

pukulan, tangkisan, dan tendangan menjadi satu kesatuan bentuk yang 

nyata (Sujoto J.B, 1996 : 137). 
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Dalam Kata tersimpan bentuk-bentuk sikap dalam karate yang wajib 

dimiliki, seperti kontrol (diri), tenaga (power), kecepatan, juga bentuk 

penghayatan karate dalam realitas sebenarnya (Phang Victorianus, 

2012 : 45).  

 

Kata memainkan peranan yang penting dalam latihan karate. Setiap 

kata memiliki embusen (pola dan arah) dan bunkai (praktik) yang 

berbeda-beda tergantung dari kata yang sedang dikerjakan. Kata dalam 

karate memiliki makna dan arti yang berbeda. 

 

3. Kumite 

Kumite secara harfiah berarti “pertemuan tangan”. Kumite dilakukan 

oleh murid-murid tingkat lanjut (sabuk biru atau lebih). Sebelum 

melakukan kumite bebas (jiyu Kumite) praktisi mempelajari kumite 

yang diatur (go hon kumite). Untuk kumite aliran olahraga, lebih 

dikenal dengan Kumite Pertandingan atau Kumite Shiai. 

 

Kumite adalah suatu metode latihan yang menggunakan teknik 

serangan dan teknik bertahan di dalam kata diaplikasikan melalui 

pertarungan dengan lawan yang saling berhadapan (Prihastono Arief, 

1995 : 46). Menurut Sujoto J.B (1996 : 152), kumite adalah suatu 

metode latihan – latihan teknik dasar pukulan, tangkisan, dan 

tendangan. Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat diartikan bahwa 

kumite merupakan suatu metode latihan yang bertujuan untuk melatih 
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teknik-teknik karate baik teknik menyerang dan teknik bertahan yang 

dilakukan secara berpasangan. 

 

Latihan kumite terdiri dari tiga bentuk yaitu : pertarungan dasar (kihon 

kumite), pertarungan satu teknik (kihon ippon kumite), dan pertarungan 

bebas (jiyu kumite) (Nakayama, 1979 : 112).  Pada latihan kihon 

kumite dan latihan kihon ippon kumite semua teknik serangan, teknik 

tangkisan, dan teknik serangan balasan telah ditentukan sebelumnya.  

Namun, latihan jiyu kumite tidak ada pengaturan teknik sebelumnya, 

hal ini dikarenakan setiap karateka bebas menggunakan kemampuan 

teknik yang dimiliki.  Pertandingan kumite (kumite shiai) yang saat ini 

resmi dipertandingkan merupakan salah satu bentuk latihan kumite 

dalam bentuk latihan pertarungan bebas (jiyu kumite). 

 

Pertandingan kumite yang lebih mengutamakan pada aspek olahraga, 

teknik-teknik yang dilancarkan oleh atlet yang bertanding bukan untuk 

mencederai lawan, tetapi untuk mendapatkan nilai.  Kemenangan pada 

pertandingan kumite bukan ditentukan dengan membuat lawan terjatuh 

akibat teknik pukulan, teknik sentakan dan teknik tendangan yang 

cepat dan tidak terkontrol.  Kemenangan pada pertandingan kumite 

ditentukan oleh kemampuan seseorang menunjukan atau menampilkan 

teknik-teknik yang benar, cepat tetapi mampu dikontrol dengan baik, 

sehingga dia mendapatkan nilai yang maksimal. 
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c. Nilai Pertandingan Kumite 

Nilai pada petandingan kumite dapat didefinisikan sebagai suatu hasil yang 

diperoleh jika atlet yang bertanding mampu memasukkan pukulan atau 

tendangan sasaran pada tubuh lawan dengan teknik yang benar. Bagian 

tubuh lawan yang menjadi sasaran adalah kepala, muka, leher, perut, dada, 

punggung tubuh dan tubuh bagian samping. 

Nilai terdiri atas nilai sanbon (tiga poin), nihon (dua poin) dan ippon (satu 

poin).  Satu nilai Sanbon sebanding dengan tiga nilai ippon. Suatu teknik 

akan mendapatkan nilai sanbon apabila memenuhi kriteria-kriteria 

penilaian seperti : bentuk yang baik, sikap yang benar, pelaksanaan dengan 

penuh semangat, zanshin, waktu yang tepat dan jarak yang benar. 

Nilai sanbon diberikan pada saat karateka melancarkan suatu teknik yang 

mengena pada  jodan (kepala, leher dan muka lawan yang tak terjaga, 

sapuan kaki yang diikuti dengan teknik memukul dengan benar dan waktu 

yang tepat).  

Nilai nihon diberikan untuk suatu teknik tendangan chudan (perut, dada, 

dan punggung).  Kombinasi pukulan (tsuki) strike (uchi) dimana setiap 

pukulan bernilai skor dilancarkan di tujuh area skor.   

Nilai ippon diberikan untuk semua teknik pukulan (tsuki) yang mengenai 

sasaran jodan maupun cgudan tetapi tidak termasuk punggung, kepala dan 

leher belakang.  
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Pada pertandingan kumite, teknik yang berperan langsung untuk 

mendapatkan nilai adalah teknik pukulan, teknik sentakan, dan teknik 

tendangan. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Gambar I. Pengelompokan Teknik-teknik Karate (Nakayama, 1979) 

 

 

 

a. Teknik Pukulan (tsuki waza) 

 

Teknik  pukulan adalah salah satu bentuk teknik tangan.  Teknik 

tangan dilakukan dengan meluruskan siku dan merentangkan lengan 

bawah ke depan (Phang Victorianus, 2012 : 23).  Tergantung dari 

sasaran : muka, ulu hati atau perut, untuk masing-masing sasaran 

teknik tangan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : pukulan lurus ke 

depan atas (jodan cokhu zuki), pukulan lurus ke depan tengah (chudan 

choku zuki), dan pukulan lurus ke depan bawah (gedan choku zuki) 

 

Teknik Kumite 

Karate 

Teknik Tangkisan 

Teknik Bantingan 

Teknik Tendangan 

Teknik Sentakan 

Teknik Pukulan 
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b. Teknik Sentakan (Uchi Waza) 

 

Teknik sentakan adalah bentuk teknik tangan yang lainnya.  Teknik-

teknik sentakan dapat dilakukan dengan posisi siku tertekuk ataupun 

posisi siku lurus. Teknik-teknik sentakan dilakukan dengan 

melentingkan siku yang akan digunakan untuk menyentak (Phang 

Victorianus, 2012 : 32). 

Bagian tangan yang membentur pada sasaran (striking point) ialah : 

punggung kepalan (uraken ), tangan pedang (shuto) punggung pedang 

(haito), punggung tangan (haishu), dan siku (empi).  Penggunaan 

bagian tangan yang membentur terhadap sasaran tergantung dari 

karate-ka yang menggunakannya, arah sasaran sentakan dan 

keefektifan sentakan terhadap sasaran yang di tuju. 

Teknik-teknik sentakan yang dilakukan dengan posisi siku tertekuk 

terdiri atas : sentakan siku ke depan (chudan empi uchi), sentakan siku 

ke atas (jodan empi uchi), sentakan siku ke samping (yoko chudan 

ernpl uchi), sentakan siku ke belakang (ushiro chudan empi uchi), dan 

sentakan siku ke belakang atas (ushiro jodan empi uchi). 

Teknik-teknik sentakan yang dilakukan dengan posisi siku lurus 

terdiri atas adalah: sentakan punggung tangan (uraken uchi), sentakan 

tangan terbuka (haishu uchi), sentakan punggung pedang (haito uchi), 

dan sentakan tangan pedang (shuto uchi) 
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c. Teknik tendangan (Keri Waza) 

Teknik tendangan adalah bentuk dari teknik kaki.  Dilakukan dengan 

mengangkat lutut setinggi mungkin dan sedekat mungkin dengan 

dada, kemudian melentingkan atau menyodokkan kaki yang akan 

digunakan untuk menendang (Sujoto J.B, 1996 : 98).  Ada dua cara 

dalam melakukan teknik tendangan.  Cara pertama ialah dengan 

melentingkan lutut (snap), sedang cara kedua ialah dengan menyodok 

(thrust).  Di dalam bela diri karate, teknik- teknik tendangan sama 

pentingnya dengan teknik-teknik pukulan (Phang Victorianus, 2012 : 

62). Teknik tendangan bahkan memiliki keunggulan yaitu : memiliki 

jarak jangkauan lebih panjang dan mempunyai kekuatan yang lebih 

besar bila dibandingkan dengan teknik pukulan. 

Teknik tendangan yang dilakukan dengan melentingkan kaki terdiri 

atas tendangan ke depan (mae geri), tendangan mengangkat ke 

samping (yoko geri keage), tendangan memutar (mawashi geri), 

tendangan melompat ke depan (mae tobi geri), tendangan memutar ke 

belakang (usiro  geri), tendangan bulan sabit ke dalam (mika zuku 

geri), dan tendangan bulan sabit ke luar (ura mika zuku geri). 

Teknik tendangan dengan cara menyodokkan kaki terdiri atas : 

tendangan menyodok ke samping (yoko geri kekomi), dan tendangan 

melompat ke samping (tobi yoko geri).  Bagian kaki yang membentur 

terhadap sasaran (striking point) adalah sebagai berikut : kaki macan 

(koshi), kaki pedang (shuto), tumit (kakato), punggung kaki (haisoku) 

dan ujung jari kaki (tsumasaki).  Penggunaan bagian kaki yang 
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membentur terhadap sasaran (striking point) tergantung dari 

kebutuhan setiap karateka yang menggunakannya, arah sasaran 

tendangan dan keefektifan tendangan terhadap sasaran yang di tuju. 

 

d. Tendangan Mawasi Gery 

Mawasi gery adalah tendangan lurus yang dilakukan memutar pinggul dari 

samping mengarah ke arah kepala. Menurut Sujoto J.B (1996:103) cara 

melakukan tendangan mawasi gery adalah pertama angkat lutut (dari sisi 

luar) setinggi tinggi nya kemudian diayunkan dari luar melingkar ke dalam 

dengan cepat dan keras. Terkadang dalam sebuah pertandingan banyak 

karateka yang menggunakan tendangan ini , agar bisa memperoleh nilai 

ippon atau 3 poin.  

Mawasi gery akan mendapatkan nilai ippon jika dilakukan dengan benar 

sesuai dengan kriteria yang sudah di buat Federasi Olahraga Karateka 

Indonesia (FORKI). Salah satu kriteria yang dimaksud adalah baik bentuk 

artinya dalam saat mengangkat, mengayun, dan saat pelepasan tendangan 

bentuknya harus baik . Pada pertandingan kumite tendangan mawasi gery 

banyak mencetak KO lawan nya dikarenakan mereka tidak mengontrol 

powernya ketika mengenai sasaran (kepala).  

Hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan tendangan mawasi 

gery adalah menendang dengan keras, cepat dan ditarik kembali keposisi 

semula. Harus selalu dicegah badan condong ke depan atau ke belakang 

akan kehilangan keseimbangan dan kekuatan tendangan berkurang (Sujoto 

J.B, 1996:98) 
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B. Power Otot Tungkai 

Power sering disebut dengan daya ledak adalah gabungan antara kekuatan dan 

kecepatan atau pengerahan gaya otot maksimum dengan kecepatan maksimum 

(Dwikusworo Eri P, 2010:2). Sedangkan menurut Sajoto. M (1990:17) power 

merupakan kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimum yang dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya.  

otot merupakan suatu organ atau alat yang penting sekali memungkinkan 

tubuh dapat begerak, dalam menjalankan sistem otot ini tidak bisa dilepaskan 

dengan kerja saraf. Jadi otot, khususnya otot rangka merupakan sebuah alat 

yang menguasai gerak aktif dan memelihara sikap tubuh. 

Power merupakan hasil dari gabungan dua komponen kondisi fisik, yaitu 

kekuatan dan kecepatan. Ini sesuai dengan pendapat Pear,Bill and more, Gary 

T (1986 : 57) yang mengemukakan “Power is something different. Power = 

strength + speed”. Begitu pula Rushall dan Pyke (1990 : 252) mengatakan 

“power is usually described as function of both the force (strength) and speed 

movent”. Maksudnya adalah power biasanya dinyatakan sebagai gabungan 

dari dua bentuk gerakan yaitu kekuatan dan kecepatan. 

Berdasarkan kedua pendapat diatas penulis menyimpulkan kemampuan otot 

untuk melakukan aktivitas secara cepat dan kuat untuk menghasilkan tenaga. 

Setiap jenis gerakan dalam olahraga karate dilakukan oleh sekelompok otot, 

terutama dalam tungkai. 

Otot- otot tumgkai terdiri dari : 
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1. Otot Tungkai Atas 

Otot tungkai atas meliputi : 

M. abduktor maldanus,M. abduktor brevis, M. abduktor longus. Ketiga 

otot ini menjadi satu yang disebut M. abduktor femoralis dan berfungsi 

menyelenggarakan gerakan abduksi dari femur,M. rektus femuralis, M. 

vastus lateralis eksternal, M. vastus medialis internal, M. vastus inter 

medial, Biseps femoris, berfungsi membengkokkan paha dan meluruskan 

tungkai bawah, M. semi membranosus, berfungsi tungkai bawah, M. semi 

tendinosus (seperti urat), berfungsi membengkokkan urat bawah serta 

memutar ke dalam, M. sartorius, berfungsi eksorotasi femur, memutar 

keluar waktu lutut fleksi, serta membantu gerakan fleksi femur dan 

membengkokkan keluar.  

 

Untuk lebih jelas dapat diliat pada gambar:  

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2 : Struktur otot tungkai atas 

(Evelyn C.P, 1999: 113) 
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1. Otot Tungkai Bawah 

Otot tungkai bawah meliputi : 

Otot tulang kering, depan M. tibialis anterior, berfungsi mengangkut 

pinggir kakisebelah tengah dan membengkokkan kaki, M. ekstensor 

talangus longus, berfungsi meluruskan jari telunjuk ke jari tengah, jari 

manis dan kelingking jari, Otot ekstensi jempol, berfungsi dapat 

meluruskan ibu jari kaki, Tendo achilles, berfungsi meluruskan kaki di 

sendi tumit dan membengkokkan tungkai bawah lutut (M. popliteus), M. 

falangus longus, berfungsi membengkokkan empu kaki, M. tibialis 

posterior, berfungsi membengkokkan kaki di sendi tumit dan telapak 

kaki disebelah ke dalam. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

Gambar. 3 : Otot tungkai bawah 

(Evelyn C.P, 2012 :135-136) 
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C. Panjang Tungkai 

Salah satu kondisi fisik yang penting dalam mencapai prestasi olahraga karate 

yaitu ukuran tubuh, struktur tubuh atau kualitas biometrik. Menurut Bompa 

(1990:342), bahwa. “ kualitas biometrik adalah mencakup somatotipe dan 

pengukuran-pengukuran anthropometrik”. Prestasi olahraga memerlukan 

kualitas biometrik tertentu dengan nomor atau cabang olahraga yang 

dikembangkan. 

Postur tubuh anthropometrik sering dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menentukan cabang olahraga yang ditekuni oleh atlet tertentu. 

Anthropometrik merupakan pengukuran lebih jauh mengenai bagian-bagian 

luar dari tubuh (Verducci, 1980:215). Lebih lanjut Veducci mengemukakan 

mengenai dua tipe instrumen pengukuran anthropometrik yang meliputi 

bagian-bagian tubuh yang mana itu berkaitan dengan besarnya tubuh dan itu 

berhubungan dengan somatotipe. Anthropometrik tubuh dapat diukur melalui 

pengukuran bagian-bagian tubuh dan bentuk tubuh secara keseluruhan.  

Postur tubuh merupakan salah satu komponen yang penting dalam prestasi 

olahraga. Sajoto. M (1995:2) mengemukakan bahwa “salah satu aspek 

biologis yang ikut menentukan pencapaian prestasi dalam olahraga yaitu 

struktur dan postur tubuh”. Lebih lanjut Sajoto. M (1995:2) mengemukakan 

bahwa struktur dan postur tersebut meliputi: 

a. Ukuran tinggi dan panjang tubuh 

b. Ukuran besar, lebar dan berat tubuh 

c. Somatotype (bentuk tubuh) 
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Tungkai sangat menentukan seorang karteka dalam melakukan tendangan . 

Semakin panjang tungakai seorang karateka maka jangkauan tendangan 

maupun pukulan nya sangat jauh. 

 

D. Keseimbangan 

Keseimbangan menurut Sajoto. M (1990:18) adalah kemampuan seseorang 

mengendalikan organ-organ syaraf otot. Sedangkan menurut Nurhasan 

(1986:2.47)  keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol 

alat-alat tubuhnyaseperti melakukan kegiatan berjalan, berdiri dan berbagai 

jenis kegiatan dalam cabang olahraga 

Pada olahraga karate, keseimbangan memberikan sumbangan keberhasilan 

dalam mencapai prestasi, baik di nomor kata maupun kumite. Pada nomor 

kumite, keseimbangan sangat diperlukan pada saat atlet melakukan tangkisan, 

dan serangan, terutama dalam melakukan serangan beruntun. 

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan keseimbangan dalam karate 

adalah bagaimana atlet tersebut selalu dalam keadaan seimbang namun tetap 

mudah dalam melakukan gerakan yang di kehendaki dan diperlukan baik 

dalam kumite maupun kata.. 

 

 

E. Kecepatan Tendangan Mawasi Gery 

Kecepatan menurut Sajoto. M (1990:17), adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerjakan gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam 

waktu yang sesingkat singkatnya. Sedangkan menurut Soeharno HP (dalam 

Prihastono Arief 1994:67), menyatakan bahwa kecepatan adalah kualitas 
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kondisi olahragawan yang memberikan kemungkinan untuk bereaksi secepat 

mungkin terhadap suatu rangsang, dan kemudian mampu menampilkan dalam 

bentuk gerak secepat mungkin.  

Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang kecepatan yang disampaikan 

oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kecepatan merupakan 

suatu komponen kondisi fisik yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan 

secara berturut-turut atau memindahkan tubuh dari posisi tertentu ke posisi 

yang lain pada jarak tertentu pada waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Tendangan mawasi gery adalah tendangan lurus menggunakan punggung kaki 

yang mengarah pada bagian atas yaitu bagian kepala. 

Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud dengan kecepatan tendangan 

mawasi gery adalah gerakan menendang kearah kepala yang dilakukan 

berturut-turut pada jarak tertentu dan dengan waktu sesingkat-singkatnya. 

 

F. Penelitian yang Relevan 

Berikut ini merupakan contoh penelitian yang hampir sama dengan penelitian 

ini, antara lain : 

a. Sumantri Riyan Jaya (2014). “Kontribusi kekuatan otot lengan,panjang 

lengan, power otot tungkai, panjang tungkai, dan kelentukan dengan 

keterampilan gerak dasar loncat harimau pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Metro.”  

1. Kekuatan  lengan memberikan kontribusi terhadap keterampilan gerak 

dasar loncat harimau pada siswa kelas VIII SMP N 1 Metro sebesar 

68,8%. 
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2. Panjang lengan memberikan kontribusi terhadap keterampilan gerak 

dasar loncat harimau pada siswa kelas VIII SMP N 1 Metro sebesar 

9,7% 

3. Power tungkai memberikan kontribusi terhadap keterampilan gerak 

dasar loncat harimau pada siswa kelas VIII SMP N 1 Metro sebesar 

32,5 %.  

4. Panjang tungkai memberikan kontribusi terhadap keterampilan gerak 

dasar loncat harimau pada siswa kelas VIII SMP N 1 Metro sebesar 

14,4%. 

5. Kelentukan  memberikan kontribusi terhadap keterampilan gerak 

dasar loncat harimau pada siswa kelas VIII SMP N 1 Metro sebesar 

51,4%. 

 

b. Afiana Adrian (2013). “Kontribusi panjang tungkai, kelentukan, dan daya 

ledak otot tungkai terhadap tendangan sabit pencak silat pada mahasiswa 

UKM Universitas Lampung”. 

1. Ada hubungan yang signifikan panjang tungkai tendangan sabit pada 

pencak silat, dengan nilai r0 = 0,625. 2).  

2. Ada hubungan yang signifikan kelentukan terhadap tendangan sabit 

pada pencak silat, dengan nilai r0= 0,666. 3). 

3.  Ada hubungan yang signifikan daya ledak otot tungkai dengan 

tendangan  sabit pada pencak silat, dengan nilai r0 = 0,662. 
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c. Subagio Septo Wega (2014).”kontribusi kekuatan otot lengan, power otot 

tungkai, keseimbangan dan koordinasi mata-tangan-kaki terhadap 

keterampilan  meroda pada siswa kelas X SMK Bandar Lampung”. 

1.  kekuatan otot lengan memberikan kontribusi terhadap keterampilan 

meroda pada siswa kelas X SMK Gajah Mada Bandar Lampung sebesar 

33,1%, 

2.  power otot tungkai memberikan kontribusi terhadap keterampilan 

meroda pada siswa kelas X SMK Gajah Mada Bandar Lampung sebesar 

31,3%,  

3. keseimbangan memberikan kontribusi terhadap keterampilan meroda 

pada siswa kelas X SMK Gajah Mada Bandar Lampung sebesar 21,3%,  

4. koordinasi mata-tangan-kaki memberikan kontribusi terhadap 

keterampilan meroda pada siswa kelas X SMK Gajah Mada Bandar 

Lampung sebesar 10,5%, 
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G. Kerangka Pikir 

Atas dasar tinjaun pustaka yang dikemukakan sebelumnya, maka kerangka 

berpikir yang dapat dikemukakan oleh peneliti sebagi berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Peta Konsep Kerangka Berpikir 

 

 

1. Kontrubusi power otot tungkai terhadap kecepatan tendangan mawasi 

gery. 

 Power otot tungkai sangat berpengaruh terhadap kecepatan tendangan 

mawasi gery. Power otot tungkai merupakan pondasi bagi atlet karate 

karena setiap melakukan gerakan menendang maupun memukul selalu 

bertumpu pada tungkai. Semakin kuat power otot tungkai seorang atlet 

karate, akan memberikan kontribusi yang baik pula ketika seorang 

karateka. Ketika melakukan tendangan mawasi gery power otot tungkai 

sangat berpengaruh karena dapat menentukan keberhasilan dalam 

melakukan tendangan mawasi gery.  
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2. Kontribusi Panjang tungkai terhadap kecepatan tendangan mawasi gery. 

Panjang tungkai bagi atlet karate merupakan unsur yang berpengaruh, 

karena semakin panjang tungkai seorang karateka maka akan memudahkan 

dia dalam melakukan pukulan maupun tendangan. 

Seorang karateka yang mempunyai panjang tungkai yang panjang sangat 

diuntungkan dalam melakukan tendangan mawasi gery karena karateka 

yang mempunyai tungkai yang panjang dia memiliki jangkaun tendangan 

yang jauh pula. 

 

3. Kontribusi keseimbangan terhadap kecepatan tendangan mawasi gery 

Keseimbangan sangat menentukan seorang atlet karate dalam 

memalakukan pukula maupun tendangan , karena jika seoarng karateka 

melakukan pukulan dan tendangan yang cepat tetapi dia tidak memiliki 

keseimbangan yang baik maka kuda-kuda dia akan goyang. 

 

4. Kontribusi keseimbangan terhadap kecepatan tendangan mawasi gery 

Keseimbangan sangat diperlukan terhadap kecepatan tendangan mawasi 

gery, karena tendangan ini bertumpu pada satu kaki yang kuat. Maka 

diperlukan keseimbangan yang baik pula dlam menunjang keberhasilan 

tendangan mawasi gery 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 
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(Arikunto Suharsimi, 20010:110 ). Berdasarkan kajian teori dan kerangka 

pemikiran, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut: 

i. Ha1 :. Ada kontribusi yang signifikan antara power otot tungkai terhadap  

hasil tendangan mawasi gery di ranting karate Bushido Bandar 

Lampung. 

Ho :     Tidak ada kontribusi yang signifikan antara power otot tungkai  

terhadap hasil tendangan mawasi gery di ranting karate Bushido 

Bandar Lampung. 

ii. Ha2 :  Ada kontribusi yang signifikan antara panjang tungkai terhadap  

hasil tendangan mawasi gery di ranting karate Bushido Bandar 

Lampung. 

     Ho :  Tidak ada kontribusi yang signifikan antara panjang tungkai  

terhadap hasil tendangan mawasi gery di ranting karate Bushido 

Bandar Lampung. 

iii. Ha3 : Ada kontribusi yang signifikan antara keseimbangan terhadap hasil  

tendangan mawasi gery di ranting karate Bushido Bandar 

Lampung. 

Ho :  Tidak ada kontribusi yang signifikan antara keseimbangan terhadap 

hasil tendangan mawasi gery di ranting karate Bushido Bandar 

Lampung. 

 

 


