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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Definisi Senam

1. Pengertian Senam

Senam menurut Margono (2009:19) adalah latihan tubuh yang dipilih dan

diciptakan dengan berencana, disusun secara sistematis dengan tujuan

membentuk dan mengembangkan pribadi secara harmonis. Menurut

Mahendra (2000:7) tujuan dari senam adalah meningkatkan daya tahan

tubuh, kekuatan,  kelentukan,  kelincahan,  koordinasi,  serta  kontrol

tubuh.

Menurut Mahendra (2000:20-22) kemampuan senam selalu dibangun atas

dasar gerakan lokomotor, non lokomotor dan manipulatif.

1) Gerakan Lokomotor

Lokomotor diartikan sebagai gerak berpindah tempat, seperti : jalan, lari,

lompat, loncat. Dalam senam gerakan tersebut sangat penting dan biasa

digunakan, karena hakikatnya hampir seluruh gerakan senam merupakan

gerak lokomotor seperti hand spring, flic-flac, baling-baling atau meroda.
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2) Gerakan Non Lokomotor

Gerakan non lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat, yang

mengandalkan ruas persendian tubuh untuk membentuk posisi tubuh yang

berbeda dengan tetap tinggal di satu titik. Contoh gerakan nonlokomotor

adalah melenting, meliuk, membungkuk dsb.

Gerakan non lokomotor banyak dipakai dalam gerak kalestenik, terutama

yang berkaitan dengan pengembangan kelentukan.

3) Gerakan Manipulatif

Gerakan manipulatif diartikan sebagai kemampuan untuk memanipulasi obyek

tertentu dengan anggota tubuh tangan, kaki, atau kepala. Keterampilan yang

masuk kedalamnya diantaranya adalah menangkap, melempar, memukul,

menendang, mendribling, dsb.

2. Definisi Senam

Menurut Mahendra (2000:7) senam yang dikenal dalam bahasa indonesia

sebagai salah satu cabang olahraga merupakan terjemahan langsung dari

bahasa inggris Gymnastics, atau belanda Gymnastiek. Gymnastics sendiri

dalam bahasa aslinya merupakan serapan kata dari bahasa yunani, gymnos,

yang berarti telanjang. kata gymnastiek tersebut dipakai untuk

menunjukkan kegiatan-kegiatan fisik yang memerlukan keleluasaan gerak

sehingga perlu dilakukan dengan telanjang atau setengah telanjang. Hal ini

biasa terjadi karena teknologi pembuatan bahan pakaian belum semaju

sekarang sehingga belum memungkinkan membuat pakaian yang bersifat

lentur mengikuti gerak pemakainya. Definisi senam menurut Peter H.
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Werner dalam Mahendra (2000:9) senam dapat diartikan sebagai bentuk

latihan tubuh pada lantai yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan,

kekuatan, kelentukan, kelincahan, koordinasi, serta kontrol tubuh.

B. Jenis dan Macam-macam Senam

FIG (Federation Internasionale de Gimnastique) dalam Mahendra (2000:12)

membagi senam menjadi 6 macam yaitu :

1. Senam Artistik (Artistic Gymnastics)

Senam artistik diartikan sebagai senam yang meggabungkan aspek

tumbeling dan akrobbatik untuk mendapatkan efek-efek artistik dari

gerakan-gerakan yang dilakukan. Efek artistik dari besaran (amplitudo)

gerakan serta kesempurnaan gerak dalam menguasai tubuh ketika

melakukan sebagai posisi. Gerakan-gerakan tumbling digabung dengan

akrobatik yang dilaksanakan secara terkontrol, mampu memberikan

pengaruh mengejutkan yang mengandung rasa keindahan. Senam artistik

(Artistic Gymnastcs) diartikan sebagai senam yang meggabungkan aspek

tumbeling dan akrobatik untuk mendapatkan efek-efek artistik dari gerakan-

gerakan yang dilakukan. Efek artistik dari besaran (amplitudo) gerakan serta

kesempurnaan gerak dalam menguasai tubuh ketika melakukan sebagai

posisi. Gerakan-gerakan tumbling digabung dengan akrobatik yang

dilaksanakan secara terkontrol, mampu memberikan pengaruh mengejutkan

yang mengandung rasa keindahan.
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2. Senam Ritmik Sportif (Sportif Rhythmic Gymnastics)

Senam ritmik sportif adalah senam yang dikembangkan dari senam irama

sehigga dapat diperbandingkan. Komposisi gerak yang diantarkan melalui

tuntunan irama music dalam menghasilkan gerak-gerak tubuh dan alat

artistik, menjadi ciri senam ritmik sportif ini.

3. Senam Akrobatik (Acrobatic Gymnastics)

Senam akrobatik adalah senam yang mengandalkan akrobatik dan tumbling,

sehingga latihannya banyak mengandung salto dan putaranya harus

mendarat ditempat-tempat yang sulit.

4. Senam Aerobik Sport (Sports Aerobic)

Senam aerobik sport merupakan pengembangan dari senam aerobic. Agar

pantas diperbandingkan, latihan-latihan senam aerobic yang berupa tarian

atau kalistenik tertentu digabung dengan gerakan-gerakan akrobatik yang

sulit.

5. Senam Trampoline (Trampolinning)

Senam trampoline adalah pengembangan dari satu bentuk latihan yang

dilakukan diatas trampoline. Trampoline adalah sejenis alat pantul yang

terbuat dari rajutan kain yang dipasang pada kerangka besi terbentuk segi

empat, sehingga memiliki daya pantul yang sangat besar.

6. Senam Umum (General Gymnastics)

Senam umum adalah sejenis senam diluar kelima jenis senam diatas.

Dengan demikian senam-senam seperti aerobic, senam pagi, SKJ, senam

wanita, termasuk kedalam senam umum.
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C. Unsur-unsur Gerak Senam Lantai

Senam  lantai  merupakan bagian  dari  senam  artistik dan pada umumnya

disebut Floor Exercise. Menurut Margono (2009:79) senam lantai adalah

latihan senam yang dilakukan pada matras. Unsur-unsur gerakannya terdiri dari

: mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan

atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau pada saat meloncat ke

depan atau ke belakang

Menurut Muhajir (2004:133) keterampilan senam terbagi menjadi unsur yang

bersifat statis dan dinamis, meliputi:

1. Roll depan : adalah gerakan badan berguling kedepan melalui bagian

belakang badan, pinggul, pinggang, dan panggul.

2. Roll belakang : adalah gerakan yang diawali dengan sikap jongkok

dengan posisi kedua tangan berada disisi telinga kemudian menjatuhkan

badan kebelakang mendorong kedua tangan saat kaki melewati kepala.

3. Kayang : adalah sikap atau posisi badan terlentang dan membusur,

bertumpu pada kedua kaki dan tangan siku-siku dengan lutut lurus.

4. Sikap lilin : adalah gerakan dengan posisi tidur terlentang kemudian

kedua kaki diangkat keatas.

5. Handstand : adalah gerakan berdiri dengan posisi badan terbalik

dimana tangan sebagai tumpuan.

6. Meroda : adalah gerakan ke samping pada saat bertumpu atas kedua

tangan dengan kaki terbuka lebar / kangkang.
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7. Tiger sprong : adalah gerakan loncat seperti harimau, gerakannya tidak

jauh berbeda dengan roll depan, dan sebagainya.

D. Meroda

Gerakan meroda yang baik didukung dengan kondisik fisik yang baik.

Kekuatan otot lengan, otot tungkai, berat badan, keseimbangan, dan koordinasi

mata-tangan-kaki merupakan kondisi fisik yang berperan dalam menunjang

keberhasilan gerakan meroda.

Menurut Mahendra (2000:56) keterampilan meroda atau baling-baling adalah

gerakan yang menarik dan menyenangkan. Gerakannya cukup mudah dan

relatif aman walaupun dilakukan di mana saja: di rumput, di lantai, atau di

matras, asal lengan dan bahu cukup kuat untuk menumpu badan maka

keterampilan meroda akan mudah dikuasai. Gerakan meroda dimulai dengan

posisi berdiri tegak dengan dua lengan diangkat lurus. Untuk meroda ke kiri,

angkatlah kaki kiri ke depan sambil mencondongkan tubuh ke depan.

Tempatkan kaki kiri di lantai kira-kira sejangkauan kaki dan segaris dengan

kaki belakang. Dengan demikian dorongan dari kaki kiri, angkatlah kaki kanan

ke atas, dan segera letakan tangan kiri disusul dengan tangan kanan untuk

berdiri dengan kedua tangan dalam keadaan kaki terbuka lebar. Untuk kembali

keposisi berdiri, turunkan kaki kanan bersamaan dengan mengangkat lengan

kiri secara berurutan, kemudian kaki mendarat dan tangan kanan lepas dari

lantai untuk tiba pada posisi berdiri dengan kaki terbuka lebar.

Gerakan meroda dapat dilakukan dengan gerakan ke kiri dan ke kanan.

Perbedaan meroda kiri dan kanan hanya berbeda dalam sikap awal dan urutan



14

tangan serta kaki yang menyentuh lantai / matras. Untuk melakukan meroda

kanan, kaki awal yang diangkat adalah kaki kanan, kemudian disusul oleh

tangan kanan, tangan kiri lalu mendarat kaki kiri dan terakhir kaki kanan.

Untuk melakukan meroda kiri, kaki awal yang diangkat adalah kaki kiri,

kemudian disusul oleh tangan kiri, tangan kanan lalu mendarat kaki kanan dan

terakhir kaki kiri.

1. Analisa Gerak Meroda

Dilihat dari arah gerakannya, gerakan ini harus dilakukan dalam arah lurus.

Jika digambarkan jalur kontaknya kaki dan tangan dengan lantai dapat

terlihat seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1. Alur gerakan kaki dan tangan saat meroda
(Sumber: Adisuyanto. 2009: 106)

Diperlukan suatu analisa yang tepat untuk mempelajari suatu gerak dalam

olahraga secara efisien dan efektif. Menurut Adisuyanto (2009:104) berikut

merupakan analisa gerakan meroda ke arah kiri yaitu :

1) Posisi badan lurus mulai dari tangan, bahu, pinggul, sampai dengan ujung

kaki dalam satu garis lurus.

2) Langkahkan kaki kiri kedepan, posisi lutut dan siku tetap lurus

3) Doyongkan badan dengan menjulurkan kedua tangan ke arah depan,

bersamaan dengan menekuk lutut kaki kiri.
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4) Ketika tangan kiri menyentuh dasar lantai, ayunkan kaki kanan dengan

kuat keatas.

5) Seiring ayunan kaki kanan ke atas, dorong kaki kiri dan letakkan tangan

kanan di depan tangan kiri membentuk satu garis (tangan kanan dan kiri

berada dalam satu garis lurus). Ketika tangan kanan menyentuh lantai /

matras posisi kedua kaki terbuka lebar (split).

6) Dengan sedikit memutar badan, angkat tangan kiri dari lantai / matras.

Kaki kanan mendarat / letakkan di lantai / matras, sedangkan kaki kiri

mengikuti irama kaki kanan.

7) Ketika kaki kanan menyentuh dasar lantai, segera dorong kedua tangan

pada matras lalu angkat kedua tangan dengan bertumpu kepada kaki

kanan diiringi gerakan badan, posisi lengan tetap lurus.

8) Posisi kaki kanan tetap berada di depan, ketika kaki kiri mendarat /

menyentuh lantai / matras, angkat kedua lengan sampai ke atas dengan

kondisi lengan tetap lurus ke atas.

9) Berdiri sikap awal dengan kedua lengan lurus atas.

Gambar 2. Analisa gerakan meroda ke kiri
(Sumber: Adisuyanto. 2009: 104)
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2. Cara Meningkatkan Gerak Meroda

Untuk meningkatkan gerakan dasar meroda yaitu dengan membantu siswa

dalam pembelajaran gerak meroda. Menurut Adisuyanto (2009:105)

langkah yang harus diperhatikan seorang guru/pelatih dalam melaksanakan

aktivitas pembelajaran gerak meroda adalah :

a. Koreksi pembetulan tetap dilakukan terhadap anak didik secara terus-

menerus, terutama pembetulan pada : ujung kaki (runcing), ayunan kaki,

posisi penempatan kaki sebelum dan sesudah pelaksanaan, dan kedua

tangan membentuk garis lurus kedepan.

b. Guru/pelatih sebaiknya membantu proses pembelajaran baik ketika

melakukan pembelajaran pada bidang miring maupun bidang datar.

Posisi guru/pelatih berada disebelah kiri anak didik. Ketika anak didik

melakukan gerak dasar meroda letakkan tangan kanan guru/pelatih pada

pinggang kirinya. Kemudian ketika tangan menyentuh dasar lantai dan

kedua kaki telah diayunkan keatas, letakkan tangan kiri guru/pelatih

pada pinggang kanannya. Arahkan laju gerakan anak didik sampai

dengan selesai. Lekukan bantuan seperti ini sampai anak didik benar-

benar mahir.

Selain itu latihan fisik juga dapat memberikan dampak atas keberhasilan

gerak dasar meroda, seperti : lari 15 menit, lari cepat 20 meter, push up dll.

Menurut Widodo (2011:22) terdapat tahapan-tahapan latihan yang harus

dilakukan sebelum melakukan gerakan meroda secara keseluruhan terutama

bagi pemula. Tahapan-tahapan tersebut terdapat dalam metode latihan sebagai

berikut :
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1) Latihan Bentuk 1

Latihan permulaan dilakukan dengan melakukan latihan dasar gerakan

meroda yaitu berupa latihan teknik gerakan. Untuk mempermudah latihan

teknik gerakan bisa dengan menggunakan aba-aba seperti berikut :

a) Aba-aba “sikap awal” : badan berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua

lengan lurus ke atas di samping kepala dan pandangan mata ke depan.

b) Aba-aba “siap” : membuka kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang,

posisi kedua lengan tetap lurus ke atas untuk membuat posisi sikap awal

meroda.

c) Dilanjutkan aba-aba “ya” : menekukkan pinggul, mengayun kedua lengan

ke bawah dan meletakkan kedua tangan pada matras / lantai dalam satu garis

lurus ke depan selebar bahu.

d) Aba-aba “selesai” : kembali ke posisi semula yaitu kedua kaki rapat,

badan berdiri tegak, kedua lengan lurus ke atas dan pandangan mata ke

depan.  Latihan ini diulangi dalam beberapa pengulangan, 3-4 pengulangan.

Bentuk latihan pertama ini bertujuan untuk mengontrol kebenaran posisi

kedua tangan pada saat bertumpu pada matras. Apabila latihan ini sudah

dilakukan dengan benar maka dilanjutkan dengan bentuk latihan kedua.

2) Latihan Bentuk 2

Pada latihan kedua ini dilakukan berpasangan. Cara melakukannya sebagai

berikut :

a) Dengan melakukan handstand, kedua kaki dibuka lebar / kangkang,

pembantu memegang kedua sisi panggul.
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Dengan posisi satu orang berdiri dibelakang murid yang melakukan gerakan

tumpuan, dilanjutkan dengan mengayun kedua kaki ke atas dalam posisi

seperti ini : teman yang berada dibelakang bekerja menangkap kedua

tungkai murid yang melakukan gerakan supaya terjaga kondisi

keseimbangan murid dan teman yang membantu juga membenarkan kedua

tungkai murid yang melakukan meroda dalam posisi lurus berbentuk huruf

“V” dan runcing.

b) Dilanjutkan pada tahap latihan pendaratan.

Setelah kedua kaki dalam posisi lurus di atas, murid melakukan pendaratan

dengan menurunkan tungkai kaki kanan dalam posisi mendarat dengan lutut

sedikit ditekuk, dilanjutkan menurunkan kaki berikutnya di belakang kaki

tumpuan kaki pertama dalam posisi seperti ini : teman yang membantu

dibelakang, membantu dengan cara memindah pegangan tangan ke daerah

pinggang pelaku untuk membantu berdiri tegak penuh dengan keseimbangan

yang dilanjutkan berdiri sampai posisi akhir sama seperti posisi awal.

Bentuk latihan kedua ini bertujuan untuk membantu murid dalam melakukan

meroda saat posisi terbalik juga membantu murid yang melakukan tidak

merasa takut. Bentuk latihan seperti ini juga dilakukan pada pasangan yang

lain secara bergantian.

3) Latihan Bentuk 3

Melakukan latihan gerakan meroda yang dilakukan sendiri dengan bantuan

matras yang lebih tinggi, dengan letak pendaratan kaki lebih rendah dari

matras tumpuan tangan.
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Bentuk latihan ketiga ini bertujuan untuk memudahkan murid berdiri tegak

dari posisi badan bungkuk menuju posisi badan tegak. Tahapan ini terus

dilakukan secara bergilir.

4) Latihan Bentuk 4

Melakukan latihan gerakan meroda yang dilakukan sendiri tetapi dengan

menggunakan matras yang datar.

3. Aspek-Aspek Yang Menunjang Gerak Dasar Meroda

Dalam gerakan meroda, aspek-aspek yang berperan penting dalam

menunjang gerakan meroda yaitu kondisi fisik. Siswa dituntut untuk dapat

memiliki kondisi fisik yang baik agar dapat melakukan teknik meroda

dengan benar dan juga efisien sehingga resiko cidera dapat dihindari.

Menurut Mahendra (2000:30) aspek-aspek pendukung yang dianggap

penting bagi keberhasilan penguasaan keterampilan senam ada dua, yaitu :

Kualitas fisik atau kondisi fisik dan kualitas motorik. Kualitas fisik seperti

kekuatan, kelentukan, power dan daya tahan merupakan faktor penting yang

harus dimiliki oleh pesenam. Hal tersebut mengandung arti bahwa tanpa

adanya aspek diatas maka prestasi senam seseorang akan terhambat.

Kemampuan motorik yang menunjang terhadap pelaksanaan senam sangat

banyak, diantaranya adalah koordinasi, keseimbangan, kelincahan,

kecepatan dll. Kemampuan-kemampuan tersebut harus secara spesifik

ditingkatkan agar mampu memperbaiki penampilan dalam senam.
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E. Otot

1. Pengertian Otot

Menurut Soedjono (1988:76) sistem otot adalah semua otot tubuh, yang

terikat tulang, yang menyusun dinding sebagian besar organ internal, dan

yang menyusun jantung. Jenis jaringan otot ada tiga yaitu otot kerangka, otot

viseral dan otot jantung. Dalam pembahasan ini yang berkaitan dengan

penelitian adalah otot kerangka. Secara garis besar fisiologis otot dalam hal

ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan struktur otot dan fungsi otot.

2. Struktur Otot

Menurut Soedjono (1988:78) otot kerangka terdiri dari ribuan sel-sel

silindris panjang yang disebut serabut-serabut otot myofibril. Serabut-serabut

ini saling sejajar, dengan diameter 10-100 mikro meter. Setiap serabut otot

dibungkus oleh sebuah membran plasma yang disebut sarcolemma.

Sarcolemma membungkus sejumlah sitoplasma yang disebut sarcoplasma.

Di dalam sarcoplasma setiap serabut memiliki banyak inti yang terletak

dekat sarcolemma.

3. Macam –Macam Otot

Menurut Damiri (1992:127) di dalam tubuh manusia terdapat 3 macam otot

yaitu : otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Pada umumnya gerakan yag

disebabkan oleh otot lurik adalah gerakan yang disadari menurut kemauan

kita. Dalam tubuh manusia ± 43% dari berat badan/ tubuh adalah jaringan
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otot. Menurut Damiri (1992:126) jaringan otot mempunyai sifat dapat

dirangsang (irritable), dapat memendek atau berkontraksi (contractable),

dapat memanjang (extansible) dan elastic Ditinjau dari komposisi kimianya

otot terdiri dari 75% air, 20% protein dan 5% mineral dan garam bukan

organik.

4. Fungsi Otot

Fungsi otot-otot pada tulang adalah menghasilkan gaya yang menimbulkan

gerakan. Soedjono (1988:76-77) berpendapat bahwa otot mempunyai tiga

fungsi utama, yaitu :

a. Fungsi gerak terdiri dari gerak bentuk tubuh lokomosio (berpindah

tempat), bentuk gerakan bagian tubuh, perubahan ukuran lubang, bentuk

tenaga dorongan terhadap substansi melalui tabung, misalnya dorongan

terhadap darah yang melalui arteri karena dorongan jantung atau

lewatnya makanan melalui saluran pencernaan makanan karena

lambung dan usus kontraksi.

b. Fungsi dalam pemeliharaan postur tubuh. Kontraksi parsial beberapa

otot kerangka dilanjutkan dengan serempak sehingga memungkinkan

berdiri, duduk atau dalam posisi-posisi lain bagi tubuh.

c. Fungsi sebagai penghasil panas tubuh. Perubahan kimia yang terjadi

dalam kegiatan otot menghasilkan panas yang cukup untuk

pemeliharaan panas tubuh.
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F. Kekuatan Lengan

Kekuatan merupakan unsur yang sangat penting dalam aktivitas olahraga,

karena kekuatan merupakan daya penggerak dan pencegah cedera. Selain itu

kekuatan memainkan peranan penting dalam komponen-komponen

kemampuan fisik yang lain misalnya power, kelincahan, kecepatan. Dengan

demikian kekuatan merupakan faktor utama untuk menciptakan prestasi yang

optimal.

Menurut Mahendra (2000:35) kekuatan adalah sejumlah daya yang dapat

dihasilkan oleh suatu otot ketika otot itu berkontraksi. Kekuatan dapat

ditingkatkan dengan menambah beban yang bisa diatasi otot secara progresif

sehingga otot tersebut menyesuaikan kekuatanny pada beban itu dengan cara

menambah ukurannya yang diistilahkan dengan hyper trophy.

Lengan adalah anggota tubuh penggerak bagian atas yang terdiri dari tulang

tulang, sendi penggerak, dan otot-otot yang melindunginya.

Lengan termasuk anggota rangka gerak atas (sceleton ekstremitas superior),

selanjutnya Soeparman (1989:26), menyatakan bahwa, “sceleton ekstremitas

superior terbagi menjadi dua yaitu, gelang dan rangka anggota gerak atas bahu.

cingulum ekstremitas superior (gelang bahu) terdiri dari dua pasang tulang

yaitu, os clavicula (tulang selangka) dan os scapula (tulang belikat), sedangkan

skeleton ekstremitas superior libarae (rangka gerak atas bebas), terdiri dari

brachium (lengan atas), antebrachium (lengan bawah) dan manus (tangan),
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Brachium terdiri dari satu tulang disebut humerus, rangkanya disebut skeleton

brachi”.

Otot-otot yang beperan dalam gerakan meroda yang terdapat pada lengan yaitu

: a).Otot Tendon Bisep, b).Otot Trisep, c).Otot Bisep Brakhii, d).Otot

Brakhialis, e).Otot Brachioradialis, f).Otot Pronator Teres, g).Otot Palmaris

Longus, h).Otot Fleksor Karpi Radialis, i).Otot Fleksor Retinakulum, j).Otot

Fleksor Karpi Ulnaris, k).Otot Fasia Palmaris.

Gambar 3. Otot lengan
(Sumber: Pearce, Evelin C. 2011: 132)

Untuk melatih kekuatan otot lengan diperlukan latihan-latihan kekuatan.

Contoh-contoh latihan kekuatan otot lengan yaitu : Push up, Handstand, dan

bisa juga dengan permainan tradisional gerobak dorong.

G. Kekuatan Tungkai

Kekuatan merupakan faktor yang mutlak dan sangat penting dalam

meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga, oleh karena itu kekuatan
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merupakan kondisi fisik yang harus dimiliki siswa dalam melakukan

kegiatannya. Hal-hal yang tidak diinginkan mungkin saja dapat terjadi seperti

terjatuh dan cidera, apabila seseorang tidak memiliki otot tungkai yang cukup

kuat.

Menurut Sudarminto (1992:60-61) tungkai terdiri dari tungkai atas dan tungkai

bawah. Tungkai atas terdiri atas pangkal paha sampai lutut, sedangkan tungkai

bawah terdiri atas lutut sampai kaki.

1)  Otot - otot tungkai atas meliputi

M. abduktor maldanus, M. abduktor brevis, M. abduktor longus. Ketiga

otot ini menjadi satu yang disebut M. abduktor femoralis dan berfungsi

menyelenggarakan gerakan abduksi dari femur,M. rektus femuralis, M.

vastus lateralis eksternal, M. vastus medialis internal, M. vastus inter

medial, Biseps femoris, berfungsi membengkokkan paha dan

meluruskan tungkai bawah, M. semi membranosus, berfungsi tungkai

bawah, M. semi tendinosus (seperti urat), berfungsi membengkokkan

urat bawah serta memutar ke dalam, M. sartorius, berfungsi eksorotasi

femur, memutar keluar waktu lutut fleksi, serta membantu gerakan

fleksi femur dan membengkokkan keluar.
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Gambar 4. Struktur otot tungkai atas
(Pearce, Evelin C. 2011: 134)

2) Otot-otot tungkai bawah meliputi :

Otot tulang kering, depan M. tibialis anterior, berfungsi mengangkut

pinggir kaki sebelah tengah dan membengkokkan kaki, M. ekstensor

talangus longus, berfungsi meluruskan jari telunjuk ke jari tengah, jari

manis dan kelingking jari, Otot ekstensi jempol, berfungsi dapat

meluruskan ibu jari kaki, Tendo achilles, berfungsi meluruskan kaki di

sendi tumit dan membengkokkan tungkai bawah lutut (M. popliteus),

M. falangus longus, berfungsi membengkokkan empu kaki, M. tibialis

posterior, berfungsi membengkokkan kaki di sendi tumit dan telapak

kaki disebelah ke dalam.
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Gambar 5. Gambar otot tungkai bawah
(Pearch, Evelyn C. 2011 :135-136)

Contoh latihan untuk melatih kekuatan otot tungkai yaitu salah satunya dengan

squat jump.

H. Berat Badan

Menurut Santoso dan Anne (1995:48) berat badan merupakan hasil

peningkatan seluruh jaringan tulang, otot, lemak, cairan tubuh, dan lainnya.

Menurut Haryono (2008:3) dalam beberapa cabang olahraga, postur tubuh

yang tinggi dengan berat badan dan kondisi fisik yang baik akan menunjang

pencapaian prestasi olahraga yang tinggi. Berat badan sangat mempengaruhi

dalam kegiatan olahraga senam, antara berat badan yang ideal atau ringan dan

berat badan berlebih mempengaruhi kekuatan untuk menolak secara maksimal.

Aspek biometrik merupakan bagian penting dalam kegiatan olahraga bahkan

dapat dikatakan mempengaruhi pencapaian prestasi olahraga. Furqon dalam

Freedyantoro (2010:41) berpendapat bahwa “olahraga prestasi tinggi
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memerlukan profil biologi khusus dengan ciri-ciri kemampuan biometrik dan

ciri-ciri psikologis yang baik. Adapun aspek biometrik meliputi tinggi badan,

berat badan, tinggi duduk, panjang anggota badan bagian atas dan bawah tipe

tubuh dan lain-lain”.

Berat badan merupakan salah satu bagian biometrik yang dapat mempengaruhi

pencapaian prestasi olahraga. Menurut Yuslan (1997:22) dijelaskan :

Berat badan seseorang merupakan penjumlahan dari berat jaringan kerasnya

jaringan lunaknya dan cairan yang dikandungnya. Jaringan keras merupakan

kerangka tubuh yang terdiri dari tulang dan tulang rawan. Tulang dan tulang

rawan merupakan bagian yang stabil dibandingkan dua bagian yang lain.

Beratnya relatif tetap sesudah seseorang mencapai pendewasaan. Latihan atau

makanan tidak akan mempengaruhi ukuran maupun berat kerangka.

Jadi, berat badan yaitu berat seseorang yang diukur dengan pakaian seminim

mungkin. Beberapa hal yang mempengaruhi berat badan salah satunya

makanan dan minuman. Dalam sehari kita membutuhkan gizi lengkap seperti

Karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral.

Cara menstabilkan berat badan yaitu dengan rutin berolahraga setiap

minggunya, kemudian makan teratur, atur makanan bergizi, hindari minum

berkarbonisasi, menjaga waktu tidur, dan latihan otot (beban)

I. Keseimbangan

Menurut Nurhasan (1986:2.46) keseimbangan merupakan kemampuan

seseorang dalam mengontrol alat-alat tubuhnya yang bersifat neuromuscular.
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Unsur keseimbangan ini sangat menonjol dalam kegiatan-kegiatan berjalan,

berdiri dan berbagai jenis cabang-cabang olahraga.

Sedangkan menurut Yudiana dkk (2010:3.12) keseimbangan merupakan

kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi tubuh baik dalam kondisi

statik maupun dinamik.

Ada 2 macam keseimbangan, yaitu sebagai berikut :

1. Keseimbangan statis adalah mempertahankan sikap pada posisi diam

ditempat. Ruang geraknya biasanya sangat kecil, seperti berdiri diatas alas

yang sempit

2. Keseimbangan dinamis adalah kemampuan seseorang untuk

mempertahankan posisi tubuhnya pada waktu bergerak, seperti sepatu roda,

ski air dan olahraga sejenisnya

Salah satu cara untuk melatih keseimbangan yaitu berdiri dengan membentuk

huruf, cara melakukan sebagai berikut :

a. Posisi awal, berdiri tegak.

b. Kemudian, kaki kanan diangkat hingga lurus (horizontal) dengan tangan

kanan menempel pada tubuh bagian kanan.

c. Tangan kiri menumpu pada kaki kiri.

d. Gerakan ini dilakukan dengan ditahan selama 2 × 8 hitungan atau lebih

lama akan lebih baik.
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J. Koordinasi Mata-Tangan-Kaki

Menurut Dwikusworo (2010:3) koordinasi merupakan kemampuan melakukan

gerakan atau kerja dengan tepat dan efisien. Koordinasi adalah hubungan yang

harmonis dari berbagai faktor yang terjadi pada suatu gerakan.

Menurut Sridadi (2009) koordinasi mata-tangan-kaki adalah suatu kemampuan

seseorang dalam mengkoordinasikan mata, tangan dan kaki kedalam rangkaian

gerakan yang utuh, menyeluruh, dan terus menerus secara cepat dan tepat

dalam irama gerak yang terkontrol.

Menurut Subagio (2014:27) peranan koordinasi mata-tangan-kaki dalam

melakukan gerakan meroda antara lain :

a. Mata berfungsi antara lain untuk mengatur fokus pandangan dan

mempersepsikan objek yang dijadikan sasaran bertumpu berdasarkan

besarnya dan jaraknya.

b. Tangan akan melakukan sentuhan pada sasaran bertumpu (matras) dengan

menempatkan tangan dalam titik sejajar dalam satu garis lurus dengan

kaki dan memperkirakan kekuatan yang digunakan untuk menahan berat

tubuh, menjaga keseimbangan tubuh saat menumpu dan mendorong

tubuh untuk berdiri kembali setelah mendaratkan kaki.

c. Kaki diperlukan pada saat menolakkan dan mengangkat kedua tungkai ke

atas dengan memperkirakan besarnya power yang digunakan untuk

mengayunkan dan mengangkat kedua tungkai ke atas menuju posisi

badan terbalik sekaligus menempatkan kaki dalam titik sejajar dalam satu

garis lurus dengan tangan saat mendarat.
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Cara melatih koordinasi yaitu dengan latihan – latihan yang

dikombinasikan, seperti lari-lari ditempat, squat thruss, lompat dengan

mengangkat kedua paha tinggi ke atas, lompat-lompat dengan menyentuh

kedua telapak kaki dengan tangan yang berlawanan didepan dan

dibelakang badan, dan masih banyak lagi latihan kombinasi yang lain

selain itu, juga dapat dilakukan dengan tanpa alat.

K. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan dibutuhkan untuk mendukung kajian teoritis yang

dikemukakan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

a. Maria Dewanti Widodo (2011) “Hubungan Kekuatan Otot Lengan,

Keseimbangan dan Power Otot Tungkai dengan Kemampuan Meroda”.

Berdasarkan hasil penelitian dengan korelasi product moment dan

analisis regresi yang telah dilakukan dapat diperoleh simpulan sebagai

berikut :

1. Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan

kemampuan meroda. (Nilai r hitung = 0,563 > r tabel = 0,361). Dan

memberikan sumbangan sebesar 21,68%.

2. Ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan dengan

kemampuan meroda. (Nilai r hitung = 0,438 > r tabel = 0,361). Dan

memberikan sumbangan sebesar 12,36%.

3. Ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai dengan

kemampuan meroda. (Nilai r hitung = 0,569 > r tabel = 0,361). Dan

memberikan sumbangan sebesar 13,00%.
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4. Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan,

keseimbangan dan power otot tungkai dengan kemampuan meroda.

(Nilai F hitung = 7,704 > F tabel = 2,89). Dan memberikan sumbangan

sebesar 47,05%.

b. Sapto Wega Subagio (2014) “Kontribusi kekuatan otot lengan, power

otot tungkai, keseimbangan, dan koordinasi mata-tangan-kaki terhadap

keterampilan gerak dasar meroda pada siswa kelas X SMK Gajah Mada

Bandar Lampung” Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis regresi

yang telah dilakukan dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan otot lengan memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap keterampilan gerak dasar meroda (nilai t hitung 5,920> t tabel

1,673).

2. Power otot tungkai memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

keterampilan gerak dasar meroda (nilai t hitung 5,689> t tabel 1,673).

3. Keseimbangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

keterampilan gerak dasar meroda (nilai t hitung 4,436> t tabel 1,673).

4. Koordinasi mata-tangan-kaki memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap keterampilan gerak dasar meroda (nilai thitung 3,374 > t tabel

1,673).

5. Kekuatan otot lengan, power otot tungkai, keseimbangan dan

koordinasi mata-tangan-kaki memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap keterampilan gerak dasar meroda (nilai f hitung 12,782 > f

tabel 2,546).
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c. Sridadi (2009). “Sumbangan Tes Koordinasi Mata, Tangan, dan Kaki

Yang Digunakan Untuk Seleksi Calon Mahasiswa Baru Prodi PJKR

Terhadap Mata Kuliah Praktek Dasar Gerak Softball”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa hubungan antara koordinasi mata, tangan dan kaki

dengan mata kuliah praktek dasar gerak softball sebesar 0,670

(signifikan). Sumbangan tes koordinasi mata, tangan, dan kaki yang

digunakan untuk seleksi calon mahasiswa baru prodi PJKR terhadap

mata kuliah praktek dasar gerak softball sebesar R² = 0,449 yang berarti

memiliki sumbangan (kontribusi) sebesar 44,9% atau 45%.

L. Kerangka Pikir

Menurut Margono (2009:79) senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan

pada matras. Unsur-unsur gerakannya terdiri dari : mengguling, melompat,

meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk

mempertahankan sikap seimbang atau pada saat meloncat ke depan atau ke

belakang. Ada beberapa macam gerakan dalam senam lantai diantaranya roll

depan, roll belakang, kayang, sikap lilin, handstand, meroda, lompat harimau,

stut, round off, handspring, roll kip dll.

Dari beberapa jenis senam lantai tersebut penulis mengambil meroda, karena

gerakan meroda merupakan gerakan senam yang kompleks yaitu lebih dari satu

gerakan. Unsur kondisi fisik yang menunjang gerakan senam seperti 1). kekuatan,

2). daya ledak (power), 3). kecepatan, 4). kelenturan, 5). daya tahan, 6).

keseimbangan, 7). koordinasi, 8). reaksi, 9). ketepatan. Sedangkan faktor
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morfologis yang berperan dalam gerakan senam lantai yaitu 1). berat badan, 2)

tinggi badan, 3). panjang lengan, 4). panjang tungkai, dan

5). lingkar paha.

Meroda menurut suyati dkk dalam Widodo (2011:4) adalah suatu gerakan ke

samping pada saat bertumpu atas kedua tangan dengan kaki terbuka lebar/

kangkang. Sesuai dengan karakteristik senam lantai khususnya pada gerakan

meroda maka unsur fisik yang dominan adalah kekuatan lengan, kekuatan

tungkai, berat badan, keseimbangan, dan koordinasi mata-tangan-kaki.

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan

dalam kerangka pikir dan gambar dalam peta konsep.

M.

N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.

Gambar 6. Peta konsep kerangka pikir
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Kekuatan lengan yang baik akan berpengaruh pada saat melakukan gerakan

meroda yaitu pada saat posisi badan terbalik, yang berperan sebagai penahan

berat tubuh dan juga arah yang diberikan tubuh pada saat perputaran atau

gerakan baling baling. Selain itu otot lengan yang kuat juga dapat

menghindarkan siswa dari cidera akibat tidak kuatnya menahan tubuh saat

gerakan meroda.

Kekuatan tungkai merupakan salah satu unsur yang penting pada gerakan

meroda, terutama pada saat melakukan tolakan.  Otot tungkai yang kuat akan

menghasilkan prestasi yang maksimal pada tolakan.

Berat badan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan

(kondisi) siswa. Dalam kegiatan olahraga berat badan merupakan salah satu

aspek yang dapat mempengaruhi pencapaian prestasi termasuk gerakan meroda

pada senam lantai. Dalam gerakan meroda berat badan yang ringan (ideal)

sangat membantu dalam gerakan berputar atau baling baling. Namun

sebaliknya, berat badan yang berat akan sulit melakukan gerakan meroda

terutama saat  tolakan dan  baling baling dikarenakan ketidakmampuan otot

untuk menopang beban tubuh yang berat.

Keseimbangan diperlukan dalam gerakan meroda sebagai penjaga sikap tubuh

agar tetap seimbang dan tidak goyah dengan tujuan menjaga gerakan tetap

dalam satu garis lurus, kearah samping.

Koordinasi mata-tangan-kaki juga diperlukan saat gerakan meroda. Koordinasi

yang baik dapat membantu mengubah dan berpindah secara cepat dari pola
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gerak satu ke pola gerak yang lain. Koordinasi mata-tangan-kaki dapat

membantu gerakan meroda mulai dari penempatan tangan, penempatan kaki

dan membaca arah gerakan agar gerakan meroda mulai dari sikap awalan,

pelaksanaan, serta sikap akhir berjalan dengan baik.

M. Hipotesis

Menurut Arikunto (2010:110) hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban yang

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui

data yang terkumpul. Oleh karena itu suatu hipotesis perlu di uji guna

mengetahui apakah hipotesis tersebut terdukung oleh data yang menunjukan

kebenarnnya atau tidak. Jadi intinya hipotesis harus dibuktikan kebenarannya

dengan cara penelitian.

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara yang harus di uji lagi

kebenarannya melaui penelitian ilmiah, hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Ada hubungan antara kekuatan lengan dengan kemampuan

meroda.

H0 : Tidak ada hubungan antara kekuatan lengan dengan

kemampuan meroda.

H2 : Ada hubungan antara kekuatan tungkai dengan kemampuan

meroda.

H0 : Tidak ada hubungan antara kekuatan tungkai dengan

kemampuan meroda.

H3 : Ada hubungan antara berat badan dengan kemampuan
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meroda.

H0 : Tidak ada hubungan antara berat badan dengan kemampuan

meroda.

H4 : Ada hubungan antara keseimbangan dengan kemampuan meroda.

H0 : Tidak ada hubungan antara keseimbangan dengan kemampuan meroda.

H5 : Ada hubungan antara koordinasi mata tangan kaki dengan kemampuan.

meroda.

H0 : Tidak ada hubungan antara koordinasi mata tangan kaki dengan

kemampuan meroda.


