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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi atlet Sasana 

Wushu Inti Bayangan Jakarta dalam mengikuti pemanasan 2014. Penelitian 

ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan pendekatan pre-

eksperimen dengan desain penelitian one group pretest-posttest design. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 20 orang anak yang dijadikan 

sampel yang terdiri dari 10 laki-laki dan 10 perempuan.Pelaksanaan 

penelitian menggunakan rumus O1^ X Yaitu: O1 pembagian angket sebelum 

perlakuan, X perlakuan, dan O2 pembagian angket setelah perlakuan. untuk 

mengetahui peningkatan motivasi atlet peneliti memberikan perlakuan 

sebanyak 3 kali selama 3 hari dalam bentuk permainan. Setelah memberikan 

perlakuan selama 3 hari, peneliti telah mendapatkan hasil bahwa terdapat 

perbedaan rata-rata motivasi atlet sebelum dan sesudah diberikan perlakuan 

yaitu meningkatnya motivasi atlet. Adapun data kondisi awal pada atlet 

adalah nilai terendah 80, nilai tertinggi 114, dan nilai rata-rata 95,5, 

sedangkan data kondisi akhir pada atlet adalah nilai terendah 95, nilai 

tertinggi 142, dan nilai rata-rata 122,35. Dari perhitungan statistik diperoleh 

t-hitung sebesar 8,257 sementara dengan derajat bebas sebesar 19, diperoleh 

t-tabel sebesar 2,093. Karena t-hitung > t-tabel serta tingkat signifikansi 

sebesar 0,00, Hal ini menunjukan bahwa hipotesis nihil (Ho) ditolak dan 

hipotesa alternative (H1) diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

motivasi atlet Sasana Wushu Inti Bayangan Jakarta dalam mengikuti 

pemanasan 2014 dipengaruhi oleh penerapan metode bermain. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu dari cabang olahraga 

tersebut adalah olahraga wushu yang 

berasal dari negara Cina. Arti dari kata 

wushu itu sendiri adalah wu yaitu ilmu 

perang, sedangkan arti kata shu yaitu 

seni, sehingga wushu dapat juga diartikan 

seni untuk berperang. Dimana 

didalamnya mengandung aspek seni 

olahraga, kesehatan, beladiri, dan mental. 

Dalam olahraga wushu terdapat lima 

unsur yang penting yaitu air yang 

melambangkan kehidupan dan 

kelembutan, kayu yang melambangkan 

tulang dan otot, api yang melambangkan 

kekuatan dan ketangkasan, bumi yang 

melambangkan pertahanan, dan logam 

yang melambangkan penggunaan senjata. 

Mempelajari wushu sebenarnya 

tidak hanya terbatas pada hal-hal yang 

berhubungan dengan gerakan fisik belaka, 

melainkan juga melibatkan pikiran, olah 

pernafasan, pemahaman anatomi tubuh, 

aliran darah, dan jalur energi tubuh. Di 

sisi lain, olahraga wushu juga membentuk 

kepribadian, melatih kedisiplinan, 

ketahanan mental, kecerdikan, 

kewaspadaan, persaudaraan, jiwa satria 

pembentukan watak dan karakter, 

mengokohkan kepribadian, memupuk 

sportivitas, sederhana, patriotisme, dan 

penuh semangat juang, serta merupakan 



penyaluran bakat yang terpendam dan 

untuk berprestasi. 

Wushu merupakan salah satu 

cabang olahraga beladiri yang 

membutuhkan daya tahan, kekuatan dan 

kelenturan. Oleh karena itu, keadaan fisik 

dari setiap atlet harus diperhatikan, begitu 

juga segi kejiwaan seorang atlet pun 

harus sehat sehingga bisa maksimal 

dalam melakukan latihan. Dalam hal ini, 

seorang pelatih sangat berperan penting 

dalam menjaga atletnya dan memberikan 

program latihan yang baik. 

Pemanasan merupakan susunan dari 

program latihan yang dilakukan di awal 

latihan. Pemanasan dilakukan untuk 

memanaskan otot-otot yang kaku menjadi 

lentur. Akan tetapi terkadang pemanasan 

yang monoton dapat menimbulkan 

kejenuhan atau kebosanan, seperti yang di 

alami peneliti dan taman-teman yang 

berfropesi sebagai atlet, dimana ketika 

pelatih mengintruksikan untuk melakukan 

pemanasan yaitu berlari mengelilingi 

lapangan sebanyak 4-5 putaran atau 

selama beberapa menit, atlet tidak telihat 

besemangat dan bermuka masam. Disisi 

lain, jika atlet tidak melakukan 

pemanasan dengan baik maka akan 

menimbulkan cedera ringan maupun 

berat. 
Motivasi merupakan bagian yang 

terpenting dalam suatu kegiatan. Motivasi 

yang mendorong seseorang untuk 

beraktivitas dalam memperoleh 

kebutuhan dan kepuasan dari hasil 

kerjanya. Untuk itu, seorang pelatih dapat 

menggunakan metode bermain dalam 

program pemanasan yang masih berkaitan 

dengan materi latihan, sehingga atlet bisa 

bersenang-senang dan termotivasi dalam 

melakukan pemanasan tanpa mengurangi 

kualitas dari pemanasan tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, 

maka akan diteliti tentang penerapan 

metode bermain untuk meningkatan 

motivasi atlet wushu Inti Bayangan 

Jakarta dalam mengikuti pemanasan 

2014. 

 

Bermain. Metode berasal dari bahasa 

yunani, methodos yang berarti cara atau 

jalan yang ditempuh. Dalam ensiklopedi 

pendidikan, metode diartikan sebagai 

jalan, cara yang tepat untuk melakukan 

sesuatu. Jadi dari beberapa pengertian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

metode adalah cara yang tepat dan 

terencana untuk melakukan segala 

aktifitas guna mencapai suatu tujuan 

dengan hasil yang efektif dan efisien. 

Bermain berasal dari kata main 

yang memiliki arti berbuat sesuatu untuk 

menyenangkan hati dengan menggunakan 

alat-alat atau tidak. Kata bermain 

mungkin terdengar kurang serius, hanya 

untuk mengisi waktu luang saja, 

walaupun tidak dilakukan oleh anak. 

Padahal bagi anak-anak kegiatan bermain 

merupakan kegiatan yang sangat mutlak 

dibutuhkan, sebab dunia anak adalah 

dunia bermain, bagaimana mereka 

memahami dunianya adalah melalui 

bermain dan bukan hanya anak-anak saja 

yang membutuhkan bermain, orang 

dewasa pun butuh bermain untuk 

menghilangkan penat yang dialaminya 

dalam kehidupan sehari-hari, karena 

dengan bermain dia bisa melupakan 

masalahnya untuk sejenak dan bahkan 

bisa membuat suasana hatinya menjadi 

gembira dan siap untuk menjalankan 

aktivitasnya lagi tanpa rasa penat. 

Bermain secara garis besar dapat 

dibagi ke dalam dua kategori, aktif dan 

pasif (hiburan). Dalam bermain aktif, 

kesenangan timbul dari apa yang 

dilakukan individu, apakah dalam bentuk 

kesenangan berlari atau membuat sesuatu 

dari lilin atau cat. Anak-anak kurang 

melakukan kegiatan bermain secara aktif, 

maka ketika masa remaja dimana mereka 

mempunyai tanggung jawab lebih besar di 

rumah dan di sekolah menjadi kurang 

bertenaga karena masa pertumbuhan 



perubahan tubuh yang pesat. Sedangkan 

dalam bermain pasif atau hiburan, 

kesenangan diperoleh dari kegiatan orang 

lain. 

Bermain merupakan aktifitas 

jasmani yang dilakukan dengan sukarela 

dan bersungguh-sungguh untuk 

memperoleh rasa senang dari aktivitas 

yang dilakukan tersebut. Bermain 

merupakan suatu perbuatan atau kegiatan 

sukarela, yang dilakukan menurut aturan 

yang telah diterima secara sukarela, tapi 

mengikat sepenuhnya, dengan tujuan 

dalam dirinya, disertai oleh perasaan 

tegang dan gembira, dan kesadaran lain 

daripada kehidupan sehari-hari. 

 

Motivasi. Motivasi merupakan satu 

penggerak dari dalam hati seseorang 

untuk melakukan atau mencapai sesuatu 

tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan 

sebagai rencana atau keinginan untuk 

menuju kesuksesan dan menghindari 

kegagalan hidup. Dengan kata lain 

motivasi adalah sebuah proses untuk 

tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang 

mempunyai motivasi berarti ia telah 

mempunyai kekuatan untuk memperoleh 

kesuksesan dalam kehidupan. Motivasi 

menurut WS Winkel berasal dari kata 

motif, yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri 

individu, yang menyebabkan individu 

tersebut bertindak atau berbuat. Motif 

adalah daya penggerak dalam diri 

seseorang untuk melakukan aktivitas 

tertentu, demi mencapai tujuan tertentu. 

Menurut M.C. Donald, motivasi 

adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan 

munculnya feeling dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Dari pengertian yang dikemukakan 

M.C Donald, motivasi mengandung 3 

unsur penting, yaitu : 

1. Bahwa motivasi itu mengawasi 

terjadinya perubahan energi pada diri 

setiab individu manusia. 

Perkembangan motivasi akan 

membawa beberapa perubahan energi 

dalam sistem neurophysiological yang 

ada pada organism manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya, 

rasa/feeling atau afeksi seseorang. 

Dalam hal ini motivasi relevan dengan 

persoalan- persoalan kejiwaan, efeksi 

dan emosi yang dapat menentukan 

tingkah-laku manusia. 

3. Motivasi akan dirangsang karena 

adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal 

ini sebenarnya merupakan respon dari 

suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi 

memang muncul dari dalam diri 

manusia, tetapi kemunculannya karena 

terangsang atau terdorong oleh adanya 

unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. 

Tujuan ini akan menyangkut soal 

kebutuhan. 

 

Olahraga Wushu. Olahraga wushu 

berasal dari negara Cina, arti dari kata 

wushu itu sendiri adalah wu yaitu ilmu 

perang, sedangkan arti kata shu yaitu 

seni, sehingga wushu dapat juga diartikan 

seni untuk berperang. 

Dimana didalamnya mengandung 

aspek seni olahraga, kesehatan, beladiri, 

dan mental, Dalam wushu terdapat lima 

unsur yang penting yaitu pertama adalah 

air yang melambangkan kehidupan dan 

kelembutan, kedua kayu yang 

melambangkan tulang dan otot, ketiga api 

yang melambangkan kekuatan dan 

ketangkasan, keempat bumi yang 

melambangkan pertahanan, dan yang 

terakhir adalah logam yang 

melambangkan penggunaan senjata.  

Menurut Kurniawan di dalam 

bukunya bahwa, Mempelajari wushu 

sebenarnya tidak hanya terbatas pada hal-

hal yang berhubungan dengan gerakan 

fisik belaka. Melainkan juga melibatkan 

pikiran, olah pernafasan, pemahaman 



anatomi tubuh, aliran darah, dan jalur 

energi tubuh. Di sisi lain olahraga wushu 

juga membentuk kepribadian, melatih 

kedisiplinan, ketahanan mental, 

kecerdikan, kewaspadaan, persaudaraan, 

jiwa satria pembentukan watak dan 

karakter, mengokohkan kepribadian, 

memupuk sportifitas, sederhana, 

patriotisme, dan penu semangat juang, 

serta merupakan penyaluran bakat yang 

terpendam dan untuk berprestasi. 

Olahraga yang masuk dalam kategori 

keras ini mengandung beberapa nilai 

positif untuk membina kepribadian, nilai 

tersebut dibutuhkan dalam 

mengembangkan kepribadian bagi 

penyiapan sumber daya manusia untuk 

pembangunan. Nilai-nilai tersebut antara 

lain sebagai arena penumbuhan dan 

pembinaan disiplin bagi generasi muda, 

dapat memupuk jiwa dan semangat 

bersaing yang sehat dan sportif, mendidik 

pribadi yang kuat, membina kemampuan 

fisik yang sehat, membina 

kesetiakawanan, menumbuhkan rasa cinta 

tanah air, menuntut kemampuan teknik 

khusus, sehingga mengharuskan 

mengikuti perkembangan teknologi dan 

meningkatkan sumber daya manusia yang 

handal dan terampil. 

 

METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif, penelitian ini dilakukan 

menggunakan pendekatan pre-

eksperimen. Dikatakan pre-eksperimen, 

karena desain ini belum merupakan 

eksperimen sungguh-sungguh. 

Desain penelitian merupakan 

rancangan bagaimana penelitian 

dilaksanakan. Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

one group pretest-posttest design. Dalam 

desain ini, sebelum perlakuan diberikan, 

terlebih dahulu dibagikan angket kepada 

populasi untuk di isi, dan setelah 

didapatkan hasil dari angket tersebut, 

maka peneliti memilih 20 populasi yang 

memiliki motivasi rendah untuk 

dijadikan sampel. Setelah itu diberikan 

perlakuan selama beberapa hari dan 

setelah perlakuan dilaksanakan, angket 

dibagikan lagi untuk diisi oleh sampel. 

Desain ini digunakan sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai yaitu ingin 

mengetahui peningkatan motivasi dalam 

mengikuti pemanasan setelah diterapkan 

metode bermain. Berikut merupakan 

tabel desain penelitian one group pretest-

posttest design. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi data pada penelitian ini 

meliputi nilai tertinggi, nilai rata-rata, 

standar deviasi, standar error, distribusi 

frekuensi, serta histogram dari masing-

masing variabel, berikut data lengkapnya: 

 

Tabel 1. Deskripsi Data Penelitian 

Nilai Motivasi 

 
Variabel Awal Akhir 

Nilai tertinggi 114 142 

Nilai terendah 80 94 

Rata-rata 95,15 122,35 

Standar deviasi 14,73 14,73 

Standar error 3,29 3,29 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Tabel 2. Data Awal Motivasi Atlet 

 
   Titik Frekuensi Frekuensi 

No kelas interval Tengah Absolut Relatif (%) 

1 80 - 86 83 3 15% 

2 87 - 93 90 9 45% 

3 94 - 100 97 2 10% 

4 101 - 107 104 3 15% 

5 108 - 114 111 3 15% 

 
Jumlah 

 20  

Sumber: Hasil Pengolahan Data 



 

 

Tabel 3. Data Akhir Motivasi Atlet 

No kelas interval 
Titik 

Tengah 

Frekuensi 

Absolut 

Frekuensi 

Relatif (%) 

1 94 - 103 98.5 1 5% 

2 104 - 113 108.5 4 20% 

3 114 - 123 118.5 5 25% 

4 124 - 133 128.5 6 30% 

5 134 - 143 138.5 4 20% 

 Jumlah  20 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan tentang penerapan metode 

bermain untuk meningkatkan motivasi 

atlet Sasana Wushu Inti Bayangan Jakarta 

dalam mengikuti pemanasan 2014. Maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

dengan menggunakan metode bermain 

dapat meningkatkan motivasi atlet dalam 

mengikuti pemanasan. 
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