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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Karate 

1. Pengertian Karate 

Secara harfiah arti kata Karate-do adalah sebagai berikut : KARA = 

kosong/hampa/tidak berisi, TE = tangan (secara utuh/keseluruhan), DO = 

jalan/jalur yang menuju suatu tujuan. Dalam keseharian Karate lebih sering 

digunakan ketimbang Karate-do. Di samping itu, badan dunia resmi yang 

memayunginya pun (WKF/World Karate Federation) secara jelas tidak 

menambahkan kata Do pada nama resminya.  Jadi boleh rasanya dikatakan 

bahwa saat ini istilah karate lebih cocok dipakai untuk mengacu pada 

penegasan unsur olahraganya saja (Karate is a Martial Sport) dan istilah 

Karate-do agaknya lebih cocok dipakai sebagai sebuah penegasan terhadap 

keseluruhan ruang lingkup yang berkaitan dengan seni beladiri ini 

(Astiawan, 2012). 

2. Sejarah Karate 

Sebuah teori mengatakan karate berasal dari ilmu bela diri 

Okinawa. Te atau Okinawa-Te adalah seni bela diri asli setempat yang 

telah mengalami perkembangan berabad-abad lamanya, dan kemudian 

dipengaruhi oleh teknik perkelahian yang dibawa para ahli seni bela diri 
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China yang mengungsi ke Okinawa. Di seluruh Wilayah China yang 

begitu luas, berbagai macam gaya dan aliran bela diri dikembangkan, yang 

akhirnya menyesuaikan diri dengan sifat-sifat lingkungan di mana gaya 

dan aliran itu berkembang dan dipraktekkan (Astiawan, 2012). 

Pada saat yang sama, ilmu bela diri dari China mulai diperkenalkan 

di Okinawa. Pengaruh ilmu beladiri dari China ini dengan cepat sekali 

menjalar ke seluruh Kepulauan Okinawa dan merata di seluruh jepang 

sebagai satu cabang olah raga modern. Okinawa Te ini yang telah 

dipengaruhi oleh teknik-teknik seni beladiri dari China, sekali lagi berbaur 

dengan seni bela diri yang sudah ada di Jepang, sehingga mengalami 

perubahan-perubahan dan berkembang menjadi Karate seperti sekarang ini 

dan telah berkembang pesat ke seluruh dunia dan menjadi olah raga seni 

beladiri paling populer di seluruh dunia (Astiawan, 2012). 

3. Teknik Olahraga Karate 

Menurut Annaningdyas (2016). Pada cabang olahraga beladiri 

karate, teknik karate terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu: 

a. Kihon, berati teknik-teknik dasar atau fondasi. Seperti teknik 

memukul, menendang, dan menangkis. Teknik dasar terdiri dari 

tangikisan (uke), tinjuan (tsuki), dan tendangan (geri). 

b. Kata, yaitu latihan jurus; adalah jurus yang merupakan perpaduan 

bentuk dan pola dari semua teknik dasar yaitu tangkisan, tinjuan, 

sentakan, atau hentakan dan tendangan yang dirangkai sedemikian 
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rupa dalam satu kesatuan bentuk yang pasti. Kata dalam karate tidak 

hanya merupakan latihan fisik, tetapi juga mengandung pelajaran 

tentang prinsip bertarung. 

c. Kumite, yaitu latihan tanding atau pertarungan. Kumite adalah 

pertarungan dua orang yang saling berhadapan dan saling 

menampilkan teknik-teknik. Kumite dilakukan oleh murid-murid 

tingkat lanjut (sabuk biru atau lebih). Kumite merupakan bagian dari 

latihan karate yang mengajarkan karateka untuk mempraktekkan 

teknik menyerang, bertahan dan menyerang balik dengan sungguh-

sungguh tetapi dengan keamanan yang tinggi. 

4. Katergori Kelas Kumite Karate 

a. Bentuk kelas kumite yang dipertandingkan untuk putra menurut berat 

badan yaitu (Astiawan, 2012): 

1) Kelas -55 kg 

2) Kelas -60 kg 

3) Kelas -65 kg 

4) Kelas -70 kg 

5) Kelas -75 kg 

6) Kelas -80 kg 

7) Kelas bebas 
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b. Bentuk kelas kumite yang dipertandingkan untuk putri menurut berat 

badan yaitu (Astiawan, 2012): 

1) Kelas -48 kg 

2) Kelas -53 kg 

3) Kelas -60 kg 

4) Kelas +60 kg 

B. Kebugaran 

Kebugaran jasmani (Physical Fitness) secara harfiah berarti kesesuaian 

fisik atau kecocokan jasmani akan tugas-tugas dalam memenuhi tuntutan 

hidup sehari-hari (Budayati, 2009).  Kebugaran secara umum diartikan sebagai 

kemampuan fisik dalam melakukan suatu kegiatan secara efisien tanpa 

menimbulkan kelelahan yang berarti. Kebugaran fisik adalah kemampuan 

tubuh untuk berfungsi secara efektif saat melakukan aktivitas lainnya (Palar, 

2015). Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh 

melakukan penyesuaian (adaptasi) terhadap pembebasan fisik yang diberikan 

kepadanya dari rutinitas yang dilakukan seharihari tanpa menimbulkan 

kelelahan yang berlebihan, ialah setelah seseorang melakukan suatu kegiatan 

/aktivitas, masih mempunyai cukup semangat dan tenaga untuk menikmati 

waktu senggangnya (Alamsyah, 2017). Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa kebugaran jasmani adalah kualitas seseorang untuk 

melakukan aktivitas sesuai pekerjaannya secara optimal tanpa menimbulkan 

problem kesehatan dan kelelahan berlebihan (Budayati, 2009). 
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Komponen yang berkaitan dengan tingkat kebugaran jasmani adalah 

kekuatan (strength), kelentukan (flexibility), komposisi tubuh (body 

composition), daya tahan (endurance). Kemudian komponen kebugaran 

jasmani yang berhubungan dengan keterampilan yaitu komponen kebugaran 

yang berhubungan dengan keterampilan gerak penting untuk menunjang 

aktivitas sehari-hari, khususnya dalam aktifitas olahraga, beberapa 

komponennya meliputi : kecepatan (speed), kelincahan (agility), daya ledak 

(power), keseimbangan (balance), koordinasi (coordination), kecepatan reaksi 

(reaction speed). Kebugaran jasmani dipengaruhi faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal adalah sesuatu yang terdapat dalam tubuh seseorang 

yang bersifat menetap misalnya faktor genetik, umur, jenis kelamin. 

Sedangkan faktor eksternal adalah aktivitas fisik, status gizi, status kesehatan, 

kadar hemoglobin, kecukupan istirahat dan kebiasaan merokok (Prakoso, 

2015). 

Semakin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, maka akan 

semakin baik tingkat kesehatan seseorang oleh karena itu kebugaran jasmani 

merupakan bagian dalam pemeliharaan kesehatan. Manusia yang sehat dan 

memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik akan mampu berprestasi dalam 

pekerjaannya, sehingga tingkat produktivitas akan meningkat (Budayati, 

2009). Menurut Kushartanti 2008, kebugaran jasmani dikelompokkan ke 

dalam tiga kelompok yaitu kebugaran statis dalam arti kata keadaan seseorang 

yang bebas dari penyakit, kebugaran dinamis dalam arti kemampuan untuk 

bekerja efisien yang tidak memerlukan keterampilan, misalnya berjalan, 
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mengangkat, dll, dan kebugaran motoris dalam arti kemampuan untuk 

melakukan kerja dengan keterampilan tinggi dan efisien.  

C. VO2 Max 

VO2 Max adalah jumlah maksimal oksigen yang dikonsumsi selama 

aktivitas fisik yang terus menerus sampai akhirnya terjadi kelelahan. Karena 

VO2 Max ini dapat membatasi kapasitas kardiovaskuler seseorang, maka VO2 

Max dianggap sebagai indikator terbaik dari ketahanan aerobik (Uliyandari, 

A., 2009). VO2 Max Maks adalah volume maksimal O2 yang diproses oleh 

tubuh manusia pada saat melakukan kegiatan yang intensif. Semakin banyak 

oksigen yang masuk menunjukkan semakin baik kinerja otot dalam bekerja 

sehingga zat sisa-sisa yang menyebabkan kelelahan jumlahnya akan semakin 

sedikit. VO2 Max diukur dalam banyaknya oksigen dalam liter per menit 

(l/min) atau banyaknya oksigen dalam mililiter per berat badan dalam 

kilogram per menit (ml/kg/min). Tentu, semakin tinggi VO2 Max, seorang atlet 

yang bersangkutan juga akan memiliki daya tahan dan stamina yang istimewa 

(Setiyawan, 2015). 

Usia 20–30 tahun merupakan usia puncak dari daya tahan jantung dan 

paru dan kemudian akan mengalami penurunan 8–10% perdekade untuk 

individu yang tidak rajin berolahraga dalam kehidupan sehari-hari, hal ini 

disebabkan karena semakin bertambahnya usia maka seseorang tersebut akan 

mengurangi berbagai aktivitas olahraga dan cenderung memilih untuk banyak 

bekerja, selain itu ada juga faktor penurunan kontraksi jantung, massa otot 

jantung, kapasitas total paru, dan kapasitas otot skele (Bryantara, 2016). 
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Kualitas daya tahan paru-jantung dinyatakan dengan besarnya VO2 

Max atau jumlah oksigen maksimal. VO2 Max menunjukkan volume konsumsi 

oksigen yang dinyatakan dalam liter/ menit yang menunjukkan kepada 

perbedaan terbesar antara O2 yang dihisap masuk kedalam paru dan CO2 yang 

dihembuskan keluar paru (Febrianto, 2009). Pengukuran banyaknya udara 

atau oksigen disebut VO2 Max. VO2 Max s berarti volume oksigen yang tubuh 

dapat gunakan saat bekerja sekeras mungkin dimana “V” berarti volume, “O2” 

berarti Oksigen, dan “Max” berarti maksimum. Tingkatan dimana konsumsi 

oksigen tidak akan bertambah lagi disebut dengan jumlah maksimum 

pengambilan oksigen, konsumsi oksigen maksimum, atau VO2 Max 

(Setiyawan, 2015). 

1. Manfaat VO2 Max 

Bagi individu yang terlatih olahraga aerobik secara teratur akan 

mendapat keuntungan manfaat dari VO2 Max, antara lain (Debbian, 2016): 

a. Berkurangnya resiko ganguan pada jantung dan pendarahan darah. 

b. Tekanan darahnya yang sebelumnya tinggi akan menurun secara 

teratur. 

c. Terjadi penurunan kadar lemak yang membahayakan didalam darah 

dan terjadi kenaikkan kadar lemak yang baik dan bermanfaat bagi 

badan. 

d. Tulang-tulang, persendian, dan otot-otot menjadi lebih kuat 

(tergantung macam laatihannya). 
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2. Faktor-fator yang mempengaruhi VO2 Max 

Wiesseman ahli Kesehatan Masyarakat dari Universitas Loma 

Linda menyebutkan 5 faktor yang mempengaruhi VO2 Max seseorang 

yaitu (Sadly, 2014): 

a. Jenis kelamin 

b. Usia 

c. Keturunan 

d. Komposisi tubuh 

e. Latihan 

3. Kriteria VO2 Max Usia 20-29 tahun 

Tabel 2. 1 Kriteria VO2 Max Usia 20-29 tahun 

STATUS PRIA WANITA 

Sempurna >55 >48 

Sangat Baik 50-55 44-48 

Baik 45 - 49 39-43 

Sedang 40-44 34-38 

Cukup 36-39 30-33 

Kurang 31-35 25-29 

Kurang Sekali <31 <25 

(Sumber : Febrianto, 2009) 

4. Pengukuran VO2 Max 

Ada beberapa cara pengukuran daya tahan paru jantung, 

pengukuran untuk mengetahui VO2 Max dapat dilakukan dengan cara Test 

Balke. Test balke adalah Tes yang dilakukan dengan cara lari selama 15 

menit.tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur tingkat kesegaran jasmani 

khususnya kemampuan kardiovaskuler, atau VO2 Max. Disamping itu test 
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balke juga dapat untuk memprediksi VO2 Max seseorang. Tes lari ini 

dilakukan dengan lari dengan kecepatan dan jangka waktu selama 15 

menit. Lari tersebut akan mendapatkan jarak lari, dalam satuan kilometer 

(Febrianto, 2009). 

Rumus untuk mencari VO2 Max: 

VO2 Max = 33,3 + ( 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ (𝑚)

15
– 133 ) x 0,172 

D. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

1. Pengertian Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah cara sederhana melihat status 

gizi, khususnya berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. 

IMT ditemukan oleh Quetelet ahli statistik negara Belgia dari perhitungan 

secara konvensional dengan membagi berat badan (Kg) dengan kuadrat 

dari tinggi badan (meter) (Lailani, 2013). 

IMT = 
Berat Badan (Kg)

[ Tinggi Badan (m)]2 

Penggunaan IMT hanya dapat diterapkan pada orang dewasa baik 

itu lelaki atau perempuan yang berumur diatas 18 tahun. Indeks Massa 

Tubuh (IMT) tidak mengukur lemak tubuh secara langsung, tapi hasil riset 

menunjukan bahwa IMT ada hubungannya dengan pengukuran lemak 

tubuh secara langsung. IMT merupakan suatu metode yang tidak mahal 

dan dapat dilakukan dengan mudah (Perangin-angin, 2015). IMT berisi 
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informasi struktur tubuh manusia berupa index dari hasil perhitungan berat 

dan tinggi badan seseorang (Rahman, 2017). 

Pada pertemuan pertama IDECG (International Deficiency Energy 

Concultative Group) di Guetemala tahun 1987, sampai saat ini IMT sudah 

digunakan secara luas untuk menentukan status gizi. Hasil survei di 

beberapa negara, menunjukkan bahwa IMT merupakan suatu indeks yang 

responsive, sensitif terhadap perubahan keadaan gizi, ketersediaan pangan 

menurut musim, dan produktivitas kerja (Vembianto, 2016). 

2. Komponen Indeks Massa Tubuh (IMT) 

a. Tinggi Badan  

Tinggi badan adalah jarak dari bagian paling atas kepala ke 

telapak kaki. Tinggi badan diukur dengan cara berdiri tegak, tanpa 

menggunakan alas kaki, kedua tangan lemas di samping badan. Tumit, 

bokong, punggung, dan belakang kepala menempel pada dinding dan 

pandangan kearahke depan. Pengukur yang dapat bergerak diletakkan 

di bagian teratas kepala dan harus ditekan pada rambut yang tebal 

(Perangin-angin, 2015) 

b. Berat Badan 

Berat badan merupakan salah satu parameter dalam satuan 

kilogram (kg) yang digunakan untuk pengukuran tubuh. Melalui berat 

badan dapat diketahui berbagai informasi untuk menganalisa kondisi 

tubuh seseorang seperti Indeks Massa Tubuh (IMT) (Rahman, 2017). 
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3. Klasifikasi Indeks Massa Tubuh (IMT) 

IMT diinterpretasikan menggunakan kategori status berat badan 

standar yang sama untuk semua umur dan jenis kelamin. Kemenkes RI 

telah mempublikasikan standar baru untuk IMT pada tahun 2010. 

(Vembianto, 2016) 

Tabel 2. 2 Klasifikasi Indeks Massa Tubuh 

 Kategori IMT 

Kurus 
Kekurangan BB tingkat berat <17,0 

Kekurangan BB tingkat ringan 17,0 – 18,4 

Normal Normal 18,5 – 25,0 

Gemuk 
Kelebihan BB tingkat ringan 25,1 – 27,0 

Kelebihan BB tingkat berat >27,0 

(Sumber : Vembianto, 2016) 

4. Cara Pengukuran 

a. Berat Badan 

Pengukuran berat badan akan menggunakan alat ukur 

Antropometri. Alat ini dapat digunakan oleh orang dewasa dan anak-

anak yang sudah bisa berdiri. Individu diminta berdiri tegak lurus,  

pandangan lurus kedepan, saat pengukuran berat badan individu 

menggunakan pakaian seminim mungkin, hasilnya dipakai sebagai 

hasil pengukuran dengan satuan Kg (Ulfa, 2016). 

b. Tinggi Badan 

Individu tidak boleh memakai alas kaki, kaki menempel pada 

lantai, posisi kepala dan leher tegak, pandangan lurus kedepan, dada 
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dibusungkan, perut datar dan tarik nafas beberapa saat, hasilnya 

dipakai sebagai hasil pengukuran dengan satuan cm (Ulfa, 2016). 

c. Pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT)

Rumus :

IMT = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝐾𝑔)

[ 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑚)]²

Contoh  : 

- Berat Badan : 50 Kg 

- Tinggi Badan : 160 cm / 1,6 m

IMT =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝐾𝑔)

[ 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑚)]²

IMT = 
50 𝐾𝑔

[ 1,6 𝑚]²

IMT = 
50 𝐾𝑔

2,56

IMT = 19,53 

Kesimpulan : Berdasar kan tabel diatas maka IMT diatas 

termasuk dalam kategori Normal. 
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