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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran karate merupakan bagian dari ruang lingkup pertama dalam 

kurikulum pendidikan jasmani yang termasuk ke dalam kelompok olahraga dan 

permainan. Hal ini juga dapat dilihat dalam kurikulum 2013 yang berisi 

Kompetensi Dasar (KD), yaitu 1) Menganalisis variasi dan kombinasi 

keterampilan  olahraga beladiri untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik, 

2) Mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan olahraga beladiri dengan 

koordinasi gerak yang baik.  

Karate merupakan seni beladiri tangan kosong yang mengandalkan tangan 

dan kaki sebagai senjata. Gichin Funakosi mengatakan, pikiran dan teknik 

menjadi satu dalam karate. Ketika siswa mempelajari beladiri karate, semua aspek 

dalam dirinya menjadi terlatih, baik keterampilan, pengetahuan dan sikap seperti 

yang tertera dalam tujuan pembelajaran pendidikan jasmani secara menyeluruh. 

JOPERD (Issues, 2000) dalam Aljedaf (2001, hlm. 33) merumuskan seni beladiri 

karate dapat diterapkan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. These 

opinion concur with recommendations for the formal inclusion of karate in the 

physical education curriculum (Na, 2009; Theeboom & De Kop, 1999; Twemlow 

et al., 2008) dalam Aljedaf (2001, hlm. 33). Sejak itu pembelajaran karate dalam 

pendidikan jasmani mendapat rekomendasi untuk menjadi bagian dari kurikulum 

pendidikan jasmani.  

Proses pembelajaran karate mengajarkan siswa pada penguasaan 

keterampilan gerak dasar karate (kihon).  Nakayama (2000, hlm. 11) menerangkan 

bahwa The kihon of karate-do are logical of blocking, punching, striking and 

kicking techniques in certain set sequenching. Hal ini diperkuat oleh Sujoto 

(2002, hlm. 54) yang mengatakan “teknik dasar atau kihon dalam karate adalah 

sangat penting, lebih-lebih bagi seorang pemula, dari latihan teknik dasar inilah 

kita menyusun latihan- latihan untuk karate selanjutnya”. 
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Dalam mempelajarai keterampilan gerak dasar, Schmidt (2000) menyatakan 

factors that determine the general skills that can be divided into three main issues 

: (1) factor of the learning process, (2) personal factors, (3) situational factors 

(environmental). Dalam faktor proses pembelajaran, guru harus mampu 

memberikan suasana yang kondusif sesuai dengan karakteristik siswa yang 

berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga dalam prosesnya siswa menjadi tidak 

terlalu jenuh untuk mempelajari keterampilan gerak. Dalam hal pembelajaran gerak 

proses belajar yang harus diciptakan adalah yang dilakukan berdasarkan tahapan-

tahapan yang digariskan oleh teori belajar yang diyakini kebenarannya serta dipilih 

berdasarkan nilai manfaatnya. Bebagai tanda serta langkah yang bisa menimbulkan 

perubahan dalam perilaku siswa pada saat belajar gerak harus sangat diupayakannya. 

Di pihak lain, teori-teori belajar mengarahkan kita pada pemahaman tentang metode, 

model atau teknik pembelajaran yang efektif. Yang kedua faktor pribadi, setiap 

siswa memiliki kepribadian yang berbeda. Untuk menentukan apa yang akan 

dikerjakan, rencana apa yang harus disusun, dan kapan waktu untuk memulai 

sesuatu dalam mencapai tujuan. Setiap siswa memiliki caranya masing-masing 

dalam menentukan sesuatu dalam hidupnya (self determination), sehingga guru 

harus mengetahui cara untuk memecahkan masalah tersebut secara individu. Dan 

yang ketiga adalah faktor situasional (lingkungan), ketika siswa sudah merasa 

nyaman dengan lingkungan belajar yang kondusif, tugas gerak yang diberikan 

guru pasti akan dilakukan dengan senang hati sehingga keterampilan siswa akan 

terlatih dengan baik. 

 Namun pembelajaran atau pelatihan beladiri,  khususnya karate, dikenal 

kaku, keras dan memiliki disiplin yang tinggi sehingga kohai atau siswa tidak 

mendapatkan ruang yang cukup untuk memilih jenis tugas geraknya sesuai 

keinginan sendiri. Bela diri asal Jepang, yang berkarakter kaku-keras, cukup sulit 

dipraktikan di dalam pembelajaran penjas. Cave (2012, hlm. 3) mengemukakan 

alasan bahwa The martial arts can be dangerous. Minor injuries such as bruises, 

scrapes and sometimes sprains are not uncommon.  Berdasarkan pernyataan 

tersebut, penulis berasumsi bahwa pembelajaran bela diri yang berfokus pada 

kontak fisik, dan identik dengan olahraga keras yang rentan terhadap resiko 
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cedera serta benturan secara langsung akan menimbulkan rasa takut yang semakin 

tinggi sehingga akan menyebabkan siswa enggan dalam melakukan pembelajaran.  

Paradigma yang berkembang ketika siswa mempelajari materi kihon adalah 

proses pembelajarannya yang membosankan dan terlalu monoton karena terjadi 

pengulangan gerak. Hal ini diungkapkan oleh Cave (2012, hlm.5) Karate is far 

from boring but we often associate boredom with repetition and karate does have 

a lot of repetition. Dari penjelasan tersebut, kegiatan pembelajaran karate 

cendrung membosankan, karena untuk menguasai satu keterampilan gerak dasar 

karate (kihon) dibutuhkan pengulangan yang sistematis, dan hal tersebut yang 

membuat para siswa menjadi jenuh dan tidak termotivasi untuk terus belajar. Pada 

saat siswa merasa tidak nyaman dalam melakukan aktifitas penjas, maka 

dikhawatirkan terjadinya ketidaktercapaian tujuan pembelajaran.  

Pembelajaran keterampilan gerak dasar karate juga memerlukan perhatian 

khusus dari guru untuk siswa, karena seringkali karena proses pembelajaran yang 

hanya berpusat pada guru, tugas gerak yang diberikan menjadi tidak dapat 

diperhatikan siswa secara menyeluruh. Pada situasi kelas besar, guru sulit 

memperhatikan siswa yang berada jauh dibelakang karena posisi belajar yang 

tidak bervariatif. Dalam keterampilan gerak dasar karate, sangat memerlukan 

komunikasi aktif antara guru dan siswa, karena setiap gerakan dalam karate 

memiliki aplikasi dan fungsi gerak yang berbeda-beda. Seringkali karena proses 

belajar yang terpusat hal tersebut menjadi tidak tersampaikan. Situasi tersebut 

harus mendapat perhatian khusus dalam proses pembelajaran khususnya dalam 

belajar keterampilan gerak dasar karate. Seorang guru harus menciptakan suasana 

belajar yang dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa agar dapat terus 

menerus berusaha menguasai keterampilan gerak dasar karate (kihon) dan 

tercapainya ketuntasan belajar sesuai dengan tuntutan SK KD dalam kurikulum 

yang digunakan.   

Mempelajari keterampilan dasar beladiri merupakan sesuatu yang penting 

dan harus dikuasai siswa, hal tersebut merupakan kewajiban guru PJOK dalam 

memberikan pemahaman tentang konsep beladiri itu sendiri, mengingat banyak 

sekali kejadian dilingkungan sekitar yang dapat mengancam keselamatan diri 
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maupun orang sekitar. Siswa harus dibekali kemampuan untuk mengetahui situasi 

yang berbahaya bagi dirinya dan mengatasi ketika hal yang tidak diinginkan 

menimpa mereka. Data yang didapat menurut KPAI (komisi Perlindungan Anak 

Indonesia) menyatakan bahwa kekerasan pada anak selalu meningkat setiap 

tahunnya. Hasil pemantauan KPI dari 2011 sampai 2014 terjadi peningkatan yang 

signifikan kasus pada kekerasan anak. Artinya kita sebagai guru PJOK di sekolah 

berkewajiban membekali siswa tentang pentingnya mempelajari keterampilan 

dasar dan konsep belajar beladiri. Sujoto (2002, hlm. 54) menerangkan dalam 

belajar dan menguasai keterampilan pertahanan diri (self defence) siswa dapat 

membangun rasa percaya diri yang didasarkan pada kenyataan bahwa siswa dapat 

menetapkan tujuan, dan pikiran apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

pada tingkatan berikutnya. 

Dalam menciptakan proses pembelajaran yang menarik, menumbuhkan 

motivasi, minat siswa dan meningkatkan hasil belajar keterampilan siswa, 

Suherman (2009, hlm. 124) menyatakan terdapat beberapa teknik pembelajaran 

yang dapat diterapkan guru untuk menghidupkan suasana belajar mengajar, 

diantaranya 1) Teaching by invitation, 2) Intratask Variation, 3) Task Sheet, 4) 

Learning Centers, 5) Child Design Activities, 6) Videotaping. Dua diantara 

keenam teknik pembelajaran tersebut, yang dapat meningkatkan keterampilan 

gerak siswa adalah teknik learning centers dan intrataks variation.  

Teknik pembelajaran yang pertama adalah teknik learning centers. Rink 

(2001, hlm. 171) mengungkapkan bahwa Station teaching arranges the 

enviroment so that two or more tasks are going on in class simultaneously. 

Usually, each separate task in assigned an area or a station in the gymnasium. 

Pada teknik learning centers, guru membuat sejumlah aktifitas belajar yang akan 

diberikan pada siswa. Aktifitas tersebut dibagi ke dalam beberapa bagian 

berbentuk pos-pos yang berisi petunjuk atau tugas gerak yang dibuat oleh guru. 

Menurut Suherman (2009, hlm. 127) Teknik learning centers digunakan sebagai 

pengulangan atau perbaikan penguasaan keterampilan-keterampilan yang sudah 

diberikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.  
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Teknik Intratask Variation menurut Graham (2000) dalam Arif (2014, hlm. 

15) adalah One of the way a teacher can heighten the potential of intratask 

variation is to explain to the children, prior to using the technique. Penggunaan 

teknik pembelajaran intratask variation dalam pembelajaran kihon mengharuskan 

guru berperan sebagai observer. Observasi ini ditujukan untuk mengetahui 

tingkatan keterampilan yang dimiliki setiap siswa. Sehingga dalam proses 

pembelajarannya, guru akan memilih mana siswa berdasarkan tingkat 

keterampilannya. Ketika ada siswa yang sudah lebih menguasai keterampilan 

gerak, siswa tersebut akan diberi tugas lebih berat dari pada siswa yang belum 

mahir dalam keterampilan gerak.  

Teknik pembelajaran yang telah dibahas sebelumnya merupakan cara guru 

dalam menumbuhkan motivasi dari proses pembelajaran dan lingkungan belajar.  

Namun, pada dasarnya setiap siswa memiliki kriteria pribadi yang berbeda, ada 

yang memang senang berolahraga, hanya sekedar mengikuti pembelajaran, 

bahkan ada pula yang tidak suka dengan pembelajaran olahraga. Semua hal 

tersebut ditentukan oleh self determination (penentuan diri) dari setiap individu. 

Menurut Vandenbos (2008) dalam Muharsih (2008, hlm. 31) Determinasi diri 

adalah sikap mental yang ditandai dengan komitmen yang kuat untuk mencapai 

tujuan tertentu meskipun terdapat hambatan dan kesulitan. Suatu proses dalam 

pembuatan keputusan, mencapai kesimpulan, atau memastikan hasil akhir dari 

setiap proses. Tanpa memiliki keinginan dalam mengikuti proses belajar, seorang 

siswa cendrung mendapatkan hasil belajar yang tidak maksimal. Keinginan 

belajar siswa harus dapat ditumbuhkan agar tugas gerak yang diberikan mampu 

dilakukan dengan baik.  

Peneliti mencoba mengetahui hasil belajar keterampilan kihon karate dengan 

menerapkan teknik pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan minat 

berdasarkan self determination dari setiap siswa. Self determinasi memiliki 

dimensi yang sangat unik. Deci (2000, hlm. 3) menerangkan bahwa 

SDT postulates that autonomous and controlled motivations differ in terms 

of both their underlying regulatory processes and their accompanying 
experiences, and it further suggests that behaviors can be characterized in 
terms of the degree to which they are autonomous versus controlled. 
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Seperti yang telah dijelaskan pada SDT, motivasi otonom dan motivasi yang 

dikontrol memiliki perbedaan yang jelas. Ketika siswa memang sudah memiliki 

ketertarikan pada sesuatu, maka siswa tersebut akan melakukan tugas-tugas gerak 

yang diintruksikan oleh guru. Sebaliknya pada saat siswa diberi motivasi dari luar 

yang dikontrol oleh gurunya (controlled motivation), belum tentu siswa tersebut 

akan melakukannya dengan senang hati. Permasalahan yang terjadi dilapangan 

adalah banyak siswa yang kurang antusias dalam melakukan tugas gerak yang 

diberikan guru, sehingga tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran menjadi 

tidak maksimal. Permasalahan tersebut harus memicu guru untuk lebih 

memaksimalkan proses pembelajaran, sehingga menumbuhkan kemauan siswa 

dalam belajar mengenai konsep gerak dalam pembelajaran PJOK. Dari pemaparan 

tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana hasil penerapan teknik 

pembelajaran yang dapat memotivasi dan memancing kemauan siswa yang 

sekiranya dapat meningkatkan keterampilan gerak dasar karate (kihon) 

berdasarkan self determination masing-masing siswa yang berbeda. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah penelitian ini 

harus dirumuskan terlebih dahulu. Secara umum teknik pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan minat dan motivasi untuk ketercapaian tujuan pembelajaran 

sangatlah dibutuhkan dalam proses pembelajaran karate khususnya keterampilan 

gerak dasar karate (kihon). Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, 

penulis menjelaskan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan keterampilan gerak dasar beladiri karate 

(Kihon) antara kelompok siswa yang diajar melalui teknik pembelajaran 

learning centers dan kelompok siswa yang diajar melalui teknik 

pembelajaran intrataks variation? 

2. Apakah terdapat interaksi antara teknik pembelajaran dan self 

determination terhadap keterampilan gerak dasar beladiri karate (Kihon)? 

3. Apakah terdapat perbedaan keterampilan gerak dasar beladiri karate 

(Kihon) antara kelompok siswa yang diajar melalui teknik pembelajaran 
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learning centers dan kelompok yang diajar melalui teknik pembelajaran 

intratask variation pada kelompok siswa yang memiliki self determination 

tinggi ?  

4. Apakah terdapat perbedaan keterampilan gerak dasar beladiri karate 

(Kihon) antara kelompok siswa yang diajar melalui teknik pembelajaran 

learning centers dan kelompok yang diajar melalui teknik pembelajaran 

intratask variation pada kelompok siswa yang memiliki self determination 

rendah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus atau masalah yang telah diungkapkan di atas, maka secara 

umum penelitian ini bertujuan  

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan keterampilan gerak dasar 

beladiri karate (Kihon) antara kelompok siswa yang diajar melalui teknik 

pembelajaran learning centers dan kelompok siswa yang diajar melalui 

teknik pembelajara intrataks variation. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara teknik pembelajaran 

dan self determination terhadap keterampilan gerak dasar beladiri karate 

(Kihon). 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan keterampilan gerak dasar 

beladiri karate (Kihon) antara kelompok siswa yang diajar melalui teknik 

pembelajaran learning centers dan kelompok yang diajar melalui teknik 

pembelajaran intratask variation pada kelompok siswa yang memiliki self 

determination tinggi.  

4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan keterampilan gerak dasar 

beladiri karate (Kihon) antara kelompok siswa yang diajar melalui teknik 

pembelajaran learning centers dan kelompok yang diajar melalui teknik 

pembelajaran intratask variation pada kelompok siswa yang memiliki self 

determination rendah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Jika tujuan penelitin ini tercapai, maka hasil atau manfaat yang didapat dari 

penelitian ini diantaranya : 

1. Secara teoritis 

a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan serta 

lebih mendukung teori teori yang telah ada, yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang diteliti khususnya tentang pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan jasmani. 

b. Sebagai sumber referensi bagi seorang guru dalam pengembangan atau 

peningkatan keterampilan gerak dasar karate dengan menggunakan teknik 

learning centers dan intratask variations.  

c. Setelah program pembelajaran diterapkan, diharapkan berdasarkan teori 

yang ada peneliti dapat mengetahui apakah perlakuan yang diterapkan oleh 

setiap guru dalam proses pembelajaran penjas benar-benar dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan gerak berdasarkan 

penentuan dari (self determination) setiap siswa itu sendiri. 

2. Secara praktis 

a. Manfaat bagi guru  

1) Membangun hubungan personal  

2) Mencari tahu faktor-faktor yang menghambat siswa dalam belajar  

3) Belajar dalam suasana yang menyenangkan.  

4) Menggunakan teknik pembelajaran yang bervariasi.  

5) Memberikan penghargaan atau pujian.  

6) Meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu diantara 

bermacam-macam peran sebagai penasihat, fasilitator, teman diskusi, 

penyemangat, pemberi hadiah atau pendidik.  

7) Memberi peluang guru untuk “unjuk kerja” rekayasa pedagogis.  

b. Manfaat bagi siswa 

1) Membangkitkan, meningkatkan dan memelihara semangat siswa untuk 

belajar sampai berhasil; membangkitkan bila siswa tak bersemangat; 

meningkatkan bila semangat belajarnya timbul tenggelam; memelihara 

bila semangatnya telah kuat untuk mencapai tujuan belajar.  
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2) Mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa bermacam ragam. 

 

E. Struktur Organisasi 

Secara keseluruhan, sistematika penelitian ini adalah : BAB I 

mengemukakan tentang pembalajaran penjas di Sekolah. Latar belakang 

penelitian, masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran penjas khususnya 

olahraga beladiri yang pada pelaksanaannya kadang tidak sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.  

BAB II membahas tentang konsep self determination siswa dan bagaimana 

teknik meningkatkan keterampilan gerak siswa dengan learning centers dan 

intratask variations dalam materi gerak dasar beladiri karate (kihon) pembelajran 

penjas.  

BAB III berisi tentang metode dan tempat penelitian, populasi dan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini dengan penarikan sampel secara Cluster 

Sampling menggunakan desain penelitian factorial Design, insrumen, proses 

pengembangan instrument, teknik pengumpulan data dan analisis data.  

BAB IV berisi tentang hasil analisis data yang disajikan dengan 

menggunakan grafik batang dan berisi tentang diskusi penemuan di lapangan yang 

berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.  

BAB V berisi kesimpulan dan saran yang berkaiatan dengan teknik 

meningkatkan hasil belajar keterampilan gerak dengan menggunakan teknik 

learning centers dan intratask variations berdasarkan self determination .  


