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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.  Latar Belakang Penelitian 

      Olahraga sudah dikenal lama, baik oleh Negara berkembang atau 

negara maju. Olahraga berperan banyak dalam kehidupan, misal untuk 

kesehatan, hiburan, hobby, mengisi waktu luang atau sebagai sarana 

rekreasi dan masih banyak lagi. Banyak negara yang memprioritaskan 

bidang olahraga karena keunggulan di bidang olahraga sudah menjadi 

ikon kebanggaan banyak negara. Olahraga yang diikuti termasuk bidang 

renang, lari, panah, beladiri, dan sebagainya. Beladiri yang diikuti 

termasuk Kempo, Wushu, pencak silat, Taekwondo, dan sebagainya.  

      Kempo  adalah suatu seni bela diri/keperkasaan yang efektif, yang 

mengandalkan pada teknik bertahan dan menyerang  untuk membela diri 

berdasarkan kebenaran. Salah satu nomer pertandingan kempo yaitu 

kategori pertarungan bebas (randori).  Randori dalam skripsi Ligar Nur 

Lailah tahun 2012 adalah pertarungan bebas yang dimainkan oleh satu 

orang (single) dan berhadapan langsung dengan lawan, dengan 

menyatukan pola-pola teknik kempo yang mengkombinasikan teknik 

penyerangan dan pertahanan.  

      Pertandingan randori ini menghasilkan pemenang berdasarkan 

teknik-teknik kempo goho dan juho. Pada goho harus menghasilkan 

HARD CONTACT terhadap sasaran dan memenuhi prinsip ATEMI NO 

GO YOSHO (lima syarat serangan). Nilai IPPON (angka 10) diberikan 

kepada serangan yang tanpa tertangkis lawan. Jia serangan ini ternyata 

kurang sempurna misalnya kurang bersemangat (kiai) atau kurang 

sempurna kuda-kudanya, maka diberikan nila WAZARI (angka 5). Dua 

kali wazari, sama nilainya dengan "ippon" (angka 10). Jika memakai 

teknik juho diharuskan adanya KATAME (kuncian), jika tidak terdapat 

kuncian maka serangan hanya boleh ke arah dada body protector (DO). 

Pada penaklukan lawan dengan GYAKU WAZA (lipatan, kunci) yang 

sempurna dapat diputuskan kemenangan mutlak (MUJOKEN KACHI). 
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Disamping itu jika penilaian wasit terdapat perbedaan teknik dan 

kekuatan yang sangat menyolok antara pemain, wasit dapat 

menghentikan pertandingan dan menentukan pemenangnya dengan nilai 

kemenangan mutlak. 

http://syaipulfadilah.blogspot.co.id/2008/08/peraturan-dan-tata-cara-

penilaian-dalam.html.  

      Oleh karena itu masih perlu adanya sentuhan teknologi pada dunia 

olahraga terutama olahraga yang tidak terukur seperti beladiri sehingga 

dapat memperoleh hasil atau nilai yang obyektif. Diharapkan pula 

pandangan konvensional yang mengatakan bahwa penggunaan teknologi 

dalam olahraga telah memaksa dan mengubur nilai-nilai alamiah 

olahraga akan luntur. Sebaliknya penggunaan teknologi akan lebih 

meningkatkan fairness  dan obyektfitas prestasi atas hasil yang dicapai 

oleh para atlet. Karena telah banyak sekali kecurangan-kecurangan yang 

terjadi dalam dunia olahraga pada saat ini, sehingga peraturan dan 

peralatan pertandingan yang ada harus dibenahi ulang untuk mendukung 

kemajuan teknologi dalam dunia olahraga agar terus bisa berkembang.  

      Seperti umumnya olahraga lain, dalam pertandingan Kempo 

diperlukan peraturan-peraturan untuk mengatur semua tingkat 

pertandingan, dalam pertandingan olahraga diperlukan wasit. Wasit 

diperlukan untuk mengatur jalannya pertandingan saat itu juga sesuai 

peraturan yang ada. Masalah penilaian merupakan hal yang sering sekali 

dikeluhkan oleh para Kenshi (atlet Kempo). Sistem pertandingan Kempo 

masih manual artinya masih ada campur tangan dari wasit dengan 

mengandalkan panca Indra yaitu penglihatan dan pendengaran.       

      Namun kecepatan pendengaran dan penglihatan wasit berbeda-beda 

pada pertandingan sehingga selisih waktu yang lama saat wasit 

mengangkat tangan (Wazari) sering membuat kesalahan penilain.. 

Peneliti mencoba memodifikasi DO (Body Protector) yang sudah ada 

dengan memasangkan sensor pada bagian tertentu, karena peneliti 

pernah mengalami sebagai atlet Randori merasa bahwa DO (Body 

Protector) yang sekarang ini masih terasa sangat keras yang terbuat dari  

bahan fiberglass dan eva spon yang dibungkus kulit imitasi, Ukuran 

dimensi : tinggi 35cm, lebar 80cm dan tebal 3cm, Berat sekitar 1 kg. 

Terdapat tali untuk mengikat ke badan, tidak menutup kemungkinan 

impact atau perkenaan antara tendangan dan DO (Body Protector) hanya 

sekedar terdengan suara dan tidak benar-benar telak. Untuk mengatasi 

hal tersebut maka diperlukan peralatan yang terdapat sensor yang tepat  

langsung pada alat tanding atlit agar penialain yang dihasilkan murni. 

System kerja pada body protector berbasis sensor ini dengan monitoring 

point system masing masing tendangan point nya adalah 5, yaitu ketika 

http://syaipulfadilah.blogspot.co.id/2008/08/peraturan-dan-tata-cara-penilaian-dalam.html
http://syaipulfadilah.blogspot.co.id/2008/08/peraturan-dan-tata-cara-penilaian-dalam.html
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atlet menendang body protector dan perkenaan nya tepat pada sasaran 

maka sensor akan merespon dan mengirimkan sinyal pada monitoring 

point system dan akan muncul nilai langsung pada layar monitor 

sehingga nilai menjadi murni tanpa adanya rasa dicurangi, serta dapat 

dipantau juga oleh semua pihak pada saat itu juga bila terdapat 

kesalahan dan dapat di protes saat itu juga. Dalam hal ini yang sering 

kali dirugikan adalah atlet karena impact atau perkenaan antara 

tendangan dan body protector sering dianggap asai oleh wasit. Sehingga 

penilaian yang jujur dapat dipertahankan dan para Kenshi tidak merasa 

dirugikan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Body Protector yang Asli  

Sumber : Photo Pribadi Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Rancangan Body Protector dengan sensor 

Sumber : Desain Pribadi Peneliti 

 

      Body protector (DO) diatas merupakan model asli dari body 

protector yang akan dimodifikasi, Body Protector tersebut merupakan 

body protector lama yang digunakan oleh kenshi baik latihan maupun 

pertandingan, dalam kasus ini peneliti berfikir body protector yang 
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digunakan oleh kempo maasih sangat keras sehingga untuk kenshi putri 

khusunya masih kesulitan dalam menendang secara tepat dan akurat. 

Oleh karena itu peneliti berupaya menciptakan produk yang aman bagi 

kenshi putri.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Aplikasi penggunaan Do (Body Protector) pada saat 

pertandingan 

Sumber : 

(https://www.antarafoto.com/bisnis/v1311429312/kaltim-raih-emas) 

 

       Kemajuan teknologi pada zaman modern saat ini sulit dipisahkan 

dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Teknologi dapat memudahkan 

kinerja manusia. Mulai dari bidang komunikasi, bidang transportasi dan 

tak terkecuali bidang olahraga, teknologi pun sangat dibutuhkan dalam 

peningkatan pencapain prestasi. Giri Wiarto (2015, hlm. 142) 

mengungkapkan bahwa “pengembangan kemampuan IPTEK menjadi 

salah satu faktor dominan bagi negara manapun untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, meningkatkan kemakmuran rakyat”. Hal ini 

menunjukan bahwa dengan adanya teknologi suatu negara dapat maju. 

Contoh teknologi dapat mencerdaskan yaitu dengan mudahnya 

mengakses informasi dengan jaringan internet, sehingga segala 

informasi dapat diakses dengan genggaman smartphone. Hal tersebut 

dapat dimanfaatkan oleh insan olahraga untuk menggali ilmu khususnya 

dalam bidang olahraga agar menambah wawasan mengenai 

perkembangan olahraga di tingkat nasional maupun internasional.  

      Pada dunia olahraga penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) saat ini sudah banyak  produk yang dihasilkan untuk digunakan 

dan dimanfaatkan sebagai alat analisis olahraga, sehingga dapat 

mendorong prestasi tinggi. Salah satu contohnya yaitu pengukuran 

https://www.antarafoto.com/bisnis/v1311429312/kaltim-raih-emas
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VO2max dengan gas analysis. Giri (2015, hlm. 148) menyatakan bahwa 

“IPTEK berperan besar dalam mendongkrak prestasi olahraga sehingga 

diharapkan semua elemen keolahragaan di tanah air bisa menguasai dan 

mengimplementasikan sesuai cabang masing-masing”, pernyataan 

tersebut menunjukan bahwa teknologi dalam olahraga penting dan perlu 

dipahami serta diterapkan pada setiap cabang olahraga sehingga dapat 

meningkatkan prestasi. Penerapan teknologi canggih dengan disiplin 

ilmu olahraga yang berfungsi sebagai alat analisis suatu cabang olahraga 

tertentu untuk meningkatkan prestasi olahraga. Bagi Indonesia untuk 

menerapkan teknologi pada setiap cabang olahraga masih memiliki 

hambatan dan masalah pendanaan belum lagi  korupsi yang masih 

merajalela. Terlepas dari hal tersebut penarapan dan pemanfaatan 

teknologi olahraga tetaplah sangat dibutuhkan untuk mendongkrak 

prestasi. Perlu banyak research and develompent  yang dilakukan 

supaya tidak tertinggal dengan negara lain, dengan cara memanfaatkan 

teknologi yang sudah ada maupun mengembangkan teknologi yang ada. 

      Salah satu pemanfaatan teknologi sebagai alat analisis yaitu dengan 

cara melakukan tes validitas dan reliabilitas nya. Validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan atau 

instrument. Nurhasan (2007, hlm. 16) menjelaskan bahwa “Validitas 

adalah kesahihan atau mengukur apa yang hendak diukur”. Prinsip 

validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarati prinsip 

keterandalan instrument dalam pengumpulan data. Instrument harus 

dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas lebih 

menekankan pada pengamatan. Reliabilitas adalah suatu keajegan suatu 

tes untuk mengukur atau mengamati suatu yang menjadi objek ukur. 

Menurut Nurhasan (2007, hlm. 42), “Reliabilitas ini menggambarkan 

derajat keajegan, atau konsistensi hasil pengukuran”. Sebuah tes 

memiliki reabilitas tinggi apabila tes tersebut meberikan hasil yang 

tepat. Jadi reliabilitas sebuah tes berhubungan dengan masalah ketepatan 

hasil tes, jika seandainya hasil tes berubah-ubah maka perubahan yang 

terjadi dikatakan berarti, reliabilitas berhubungan dengan taraf 

kepercayaan. 

      Pengembangan sensor pada cabang olahraga beladiri sudah muncul 

seiring berkembang teknologi, salah satu contoh yaitu olahraga beladiri 

taekwondo yang sudah mengembangkan Protection Scoring System, 

dengan memasangkan sensor ke dalam alat tanding. Peneliti 

beranggapan bahwa sensor juga bisa digunakan pada body protector 

Randori Cabang olahraga Shorinji Kempo.  
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      Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa perlu melakukan 

penelitian dengan judul “Pembuatan Teknologi Senor Bluetooth Pada 

Body Protector Untuk Atlet Putri Cabang Olahraga Shorinji 

Kempo”. 

 

 

 

2.  Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu 

1. Bagaimana cara kerja alat body protector berbasis sensor Bluetooth ? 

2. Apakah alat body protector berbasis sensor Bluetooth memiliki hasil 

nilai validitas yang signifikan? 

3. Apakah alat body protector berbasis sensor Bluetooth memiliki hasil 

nilai reliabilitas yang signifikan? 

3.  Tujuan Penelitian 

      Tujuan penelitian ini adalah  untuk menguji secara empiris tentang: 

1. Mengetahui cara kerja alat body protector berbasis sensor bluetooth 

2. Mengetahui hasil nilai signifikan validitas test  alat body protector 

berbasis sensor Bluetooth  

3. Mengetahui hasil nilai signifikan  reliabilitas test alat  body protector 

berbasis sensor Bluetooth 

4.  Manfaat Penelitian  

      Setelah penelitian ini tercapai,maka hasilnya dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut : 

 

1. Secara Teoritis 

      Secara teori, penelitian ini dapat mendorong kemajuan dunia 

olahraga dalam bidang teknologi. 

2. Secara Praktis 

      Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan 

pemikiran bagi para wasit, untuk membantu proses penilaian dalam 

pertandingan.  

5.  Struktur Organisasi 
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      Dalam penelitian skripsi, peneliti mengurutkan dan menjelaskan 

sesuai pedoman penulis karya ilmiah UPI tahun 2016 dengan penjelasan 

singkat sebagai berikut : 

a. Bab I Pendahuluan merupakan penjelasan mengenai latar belakang 

penelitian yang didalamnya dijelaskan urgensi bahwa penelitian ini 

perlu dilakukan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pembuatan 

teknologi sensor Bluetooth. Dari permasalahan tersebut ditetukan 

beberapa rumusan masalah, tuuan dan manfaat penelitian. Adapun 

urutan penyajian sebagai berikut : 

a) Latar Belakang 

b) Rumusan Masalah 

c) Tujuan 

d) Manfaat 

e) Struktur Organisasi Skripsi 

b. Bab II Kajian Pustaka terdiri dari kajian teori, kerangka pemikiran, 

dan hipotesis penelitian. Kajian teori menjelaskan teori-teori yang 

terait dalam penelitian, kerangka pemikiran menjelaskan konsep 

penelitian yang akan dilakukan dan hipotesis penelitian menyatakan 

dugaan sementara mengenai hasil akhir penelitian. Adapun urutan 

dlam penyajian Bab II sebagai berikut : 

a) Kajian Teori 

b) Kerangka Berfikir 

c) Hipotesis Penelitian  

c. Bab III metode penelitian menjelaskan tentang bagaimana penelitian 

akan dilakukan yang didalamnya mencangkup penjelasan mengenai 

sampel yang terlibat, cara pengambilan data. Urutan penyajian bab 

III sebagai berikut : 

a) Desain penelitian  

b) Partisipan 

c) Populasi dan Sampel 

d) Instrument penelitian 

e) Prosedur Penelitian 

f) Analisis data 

d. Bab IV temuan dan pembahasan berisikan temuan-temuan yang 

didapat setelah uji coba dan analisis data, setelah itu temuan tersebut 

dibahs untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penyajian bab 

IV diurutkan sebagai berikut : 

a) Hasil penelitian  

b) Pembahasan hasil penelitian  
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e. Bab V simpulan, implikasi dan rekomendasi berisikan tentang 

kesimpulan penelitian yang dirumuskan dari hasil uji coba dan 

analisis data. Berikutnya yaitu perumusan implikasi dan rekomendasi 

yang menyatakan kekurangan dari penelitian ini yang disertai 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar setiap penelitian 

selanjutnya agar setiap penelitian lebih baik. 


