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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Cox (1985) menjelaskan mengenai istilah perilaku agresif yang 

diperlukan untuk menampilkan permainan secara efektif dalam 

pertandingan olahraga kompetitif. Contohnya pada olahraga beladiri 

karate. H. Chiu dan T. Shiang (1999, p 61) mendefinisikan bahwa:  

“Karate, an oriental art of self-defence, has gained considerable 

popularity since the development of tournament competition, Therefore, 

more attention has been directed toward the science of karate in recent 

years. Most karate skills are related to the punch techniques, the 

practice of using the fist as striking weapons has evolved into a unique 

and highly efficient self-defence system.”.  

Dapat disimpulkan bahwa Karate merupakan olahraga seni beladiri yang 

telah mendapatkan popularitas yang cukup besar sejak perkembangan 

kompetisi turnamen, menggunakan tangan kosong yang memiliki 

beberapa teknik diantaranya teknik menyerang dan bertahan. Dalam 

penelitian Hilmanudin (2015) yang menjelaskan bahwa pada saat 

pertandingan karate, beban mental yang dirasakan oleh atlet akan 

berdampak pada saat bermain, bisa jadi atlet akan menjadi pasif dan bisa 

jadi akan menjadi agresif.  

Seperti yang terjadi pada Tim Karate Indonesia untuk 

mempertahankan prestasi di World Karate-Do Federation (WKF) sirna 

setelah atlet andalan Ceyco Georgia Hutagalung tumbang pada semifinal 

kejuaraan Asian Karate-Do Federation (AKF) Championship 2016 di 

Celebes Convention Center (CCC), Jumat (25/1/2016). Karate yang 

meraih medali emas tahun lalu di kejuaraan dunia ini menyerah di 

semifinal dari karateka Kazakhstan Berultseva Sofya di kelas kumite -

59. Dengan demikian Ceyco gagal mempersembahkan medali emas di 

kejuaraan Asia tersebut. Karateka Indonesia Ceyco Georgia Hutagalung 

mengatakan, kekalahan tersebut dikarekan dirinya bermain kurang 

tenang. "Saya kurang dengar perintah dari pelatih. Karena ada beban 

saya bawa dipertandingan. Sebelumnya persiapan saya baik dan sama 

saja," ungkapnya. (Agus, 2016).   

Keadaan atlet karate yang tidak tenang seperti pada kasus diatas 

menandakan bahwa psikologis atau mental sangat dibutuhkan didalam 

sebuah pertandingan. Ada banyak jenis psikologi seperti self 
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confidence/kepercayaan diri, agresivitas, anxiety/kecemasan, emosi, 

konsentrasi, dan lainnya. Dalam pertandingan karate, atlet dituntut untuk 

melakukan gerakan menyerang untuk dapat menang. Hal tersebut 

berkaitan dengan perilaku agresif atau agresivitas. Seperti yang 

dikemukakan oleh Ziellman (1977) yang dikutip dari Pate dkk. 

(1984:114) perilaku agresif yang bermotivasi semangat kemungkinan 

menjadi jenis agresif yang efektif dan diperlukan dalam olahraga untuk 

mendapat kemenangan.  

Pada cabang olahraga beladiri karate terdapat dua kategori yang 

dipertandingkan yaitu kategori kata (seni) dan kumite (tarung). Pelatih 

Karate Indonesia banyak yang beranggapan bahwa atlet karate pada 

kategori kumite memiliki tingkat agresivitas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan atlet karate pada kategori kata, dikarenakan pada 

pertandingan di kategori kumite selalu melakukan body contact secara 

langsung dibandingkan dengan kategori kata yang hanya 

mempertunjukan seni gerak. Untuk itu peneliti tertarik untuk 

membandingkan tingkatan agresivitas di dalam cabang olahraga karate 

pada kategori kata dan kumite. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : Apakah terdapat perbedaan tingkat agresivitas pada 

atlet karate antara nomor kata dengan nomor kumite? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : Untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat agresivitas pada atlet 

karate antara nomor kata dengan nomor kumite.  

1.4  Manfaat/Signifikansi Penelitian  

Dengan adanya penelitian tentang perbandingan tingkat agresivitas 

antara atlet kata dengan kumite diharapkan dapat bermanfaat, sebagai 

berikut:  

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis 

1) Hasil penelitian ini dapat memberikan acuan untuk para pelatih 

dalam mengetahui kemampuan psikologi atlet  

2) Hasil penelitian ini dijadikan sumber bacaan dan sumber 

pengetahuan baru bagi penulis dan pembacanya, semoga penelitian 

ini memberikan banyak manfaat 
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3) Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berarti bagi 

perkembangan psikologi olahraga, psikologi pendidikan, psikologi 

sosial dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.  

1.4.2 Manfaat Secara Praktisi merupakan suatu bahan informasi untuk:  

1) Para atlet, pelatih, dan pembina olahraga karate dalam 

meningkatkan prestasi atlet. 

2) Bagi atlet, pelatih, dan Pembina olahraga karate dapat mengetahui 

pentingnya tingkat agresivitas untuk atlet kata dan kumite.  

3) Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

tentang psikologi olahraga pada khususnya untuk mengetahui 

tingkat agresvitas pada atlet karate. 

4) Bagi Lembaga Pendidikan, sebagai masukan yang membangun 

guna meningkatkan kualitas lembaga pendidik yang ada, termasuk 

para pendidik yang ada di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam 

lembaga pendidik, serta pemerintah secara umum. 

1.5   Struktur Organisasi  

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengurutkan dan menjelaskan 

sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah UPI tahun 2016 dengan 

penjelasan secara singkat sebagai berikut: 

BAB I menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang 

didalamnya menjelaskan bahwa atlet karate yang memiliki dua kategori 

yaitu kata dan kumite, banyak yang beranggapan bahwa atlet karate 

pada nomor kumite memiliki tingkat agresivitas yang tinggi 

dibandingkan dengan nomor kata, sehingga peneliti tertarik untuk 

meneliti Perbandingan Tingkat Agresivitas Atlet Karate Pada Nomor 

Kata dan Kumite. Rumusan masalah, membahas apakah terdapat 

perbedaan tingkat agresivitas atlet karate pada nomor kata dengan 

kumite. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak 

perbedaan tingkat agresivitas atlet karate pada nomor kata dengan 

kumite. Manfaat/signifikansi penelitian ini terdiri dari dua, yaitu secara 

teoritis dan secara praktisi.       

BAB II menjelaskan mengenai kajian pustaka yang didalamnya 

menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti, terutama variable penelitiannya yaitu 

tentang tingkat agresivitas dengan menggunakan dua kelompok sampel 

yaitu atlet karate nomor kata dan atlet karate nomor kumite. Kedua 

sampel tersebut kemudian dibandingkan tingkat agresivitasnya. Kajian 
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teori ini dikutip dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang hakikat 

agresivitas dan hakikat olahraga beladiri karate.  

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kausal 

komparatif yaitu membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari 

suatu variabel tertentu. Partisipan dalam penelitian ini adalah Atlet-Atlet 

PP INKAI Prestasi yang berjumlah 30 orang atlet nasional. Populasi dan 

sampel yang digunakan adalah 15 orang atlet karate nomor kata dan 15 

atlet karate nomor kumite. Instrument yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa instrumen angket tingkat agresivitas yang diadopsi dari 

penelitian Eki Maulani pada tahun 2013. Didalam BAB ini juga 

menjelaskan prosedur penelitian yang akan dilakukan seperti mencari 

populasi yaitu Atlet Karate PP INKAI Prestasi, dengan sampel 30 atlet, 

melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket tingkat 

agresivitas yang diadopsi dari penelitian Eki Maulani ditahun 2013, lalu 

dilakukan pengelolaan data dengan menggunakan statistik deskriptif uji-

T yaitu Independent Sample T-test serta melakukan analisis data yang 

telah dikumpulkan dan selanjutnya menulis kesimpulan dari penelitian.     

BAB IV pada bab ini menyampaikan temuan dan pembahasan, 

berisikan jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan pada BAB I 

yaitu apakah terdapat perbedaan tingkat Agresivitas Atlet Karate pada 

nomor Kata dan Kumite. Dan dijelaskan mengenai cara-cara untuk 

mengetes uji normalitas data yang didalam penelitinan ini distribusi data 

normal, uji normalitas merupakan syarat pokok dalam analisis data 

parametrik.  Selanjutnya uji homogenitas, uji homogenitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah varian atara kelompok yang diuji sama atau 

tidak. Dalam penelitian ini data homogen.  Selanjutnya test yang 

dilakukan adalah uji hipotesis data, uji ini dilakukan dengan 

menggunakan analisis Independent Sampel T-test untuk mengetahui ada 

atau tidaknya perbedaan tingkat agresivitas atlet karate pada nomor kata 

dan kumite. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan hasil penelitian.  

BAB V yang berisikan kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengujian signifikansi tingkat 

agresivitas atlet karate pada nomor kata dan kumite pada atlet PP INKAI 

Prestasi. Pada penelitian ini, setelah diuji statistik didapatkan hasil tidak 

ada perbedaan yang signifikan tingkat agresivitas atlet karate pada 

nomor kata dan kumite. Implikasi dan Rekomendasi yang diberikan oleh 

peneliti sekiranya dapat bermanfaat untuk pelatih Karate Indonesia guna 
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memberikan gambaran tentang tingkat agresivitas. Berdasarkan hal 

tersebut diatas peneliti merekomendasikan untuk sekiranya dilakukan 

penelitian yang lebih meluas.  


