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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meroda merupakan salah satu gerak dasar yang kompleks, karena dalam

melakukan gerakan meroda memerlukan berbagai aspek, seperti fisik antara

lain kekuatan, keseimbangan dan koordinasi. Sedangkan aspek lain yang tidak

kalah penting berpengaruh terhadap pelaksanaan meroda, diantaranya adalah

berat badan (morfologis). Bentuk atau proporsi tubuh seseorang, akan

berpengaruh pada performa gerak meroda itu sendiri, Jadi semakin ideal

bentuk tubuh seseorang semakin menunjang untuk penampilan senamnya.

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

samping pada saat bertumpu atas kedua tangan dengan kaki terbuka lebar

seperti gerakan kangkang. Keberhasilan gerakan meroda selain didukung oleh

faktor fisik tersebut diatas juga didukung pula oleh faktor fisiologis, teknik,

dan psikologis.

Gerak dasar meroda membutuhkan kombinasi antara setiap bagian anggota

tubuh sehingga terbentuk rangkaian gerak artistik yang menarik dan indah

dilihat. Gerakan meroda dilakukan dari posisi badan berdiri tegak, kedua kaki

dibuka selebar bahu dengan kedua lengan direntangkan secara lurus ke atas

samping kepala, kemudian sikap awal yaitu menjatuhkan badan ke samping,
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diiringi dengan kedua tangan mendarat dilantai diikuti dengan kedua kaki silih

berganti bergerak berputar seperti baling-baling. Untuk menghasilkan gerakan

meroda yang benar tentu saja dibutuhkan gerakan yang konstan atau tidak

terputus-putus. Keberhasilan meroda tidak terlepas dari dukungan berbagai

faktor yang telah disebutkan diatas.

Tujuan pembelajaran meroda ini agar para siswa menguasai keterampilan dasar

meroda dalam senam lantai dengan baik dan benar melalui pengamatan dan

latihan sehingga dapat menambah pengalaman gerak dan meningkatkan

kebugaran jasmani.

Komponen kondisi fisik merupakan aspek yang sangat penting untuk

menunjang keberhasilan gerakan meroda sehingga siswa dapat melakukan

teknik meroda dengan benar dan juga efisien terutama mencegah terjadinya

cidera. Unsur fisik yang berperan dalam gerakan meroda yaitu kekuatan

lengan, kekuatan tungkai, keseimbangan, dan koordinasi. Sedangkan aspek

morfologis yaitu berat badan.

Kekuatan lengan digunakan untuk menopang tubuh keatas dan menahan berat

tubuh selama gerakan meroda. Jika kekuatan lengan rendah maka siswa tidak

akan mampu menopang tubuhnya saat gerakan berputar sehingga siswa akan

jatuh atau tidak dapat mengarahkan kaki dan lengan untuk membuat putaran

yang sempurna. Kekuatan lengan Juga berperan untuk mempertahankan lengan

tetap lurus saat posisi badan terbalik. Selain itu kedua tangan diperlukan untuk

mendorong pada matras setelah meletakkan kedua kaki di matras untuk

membantu berdiri tegak. Jadi kekuatan lengan merupakan faktor dasar yang
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akan menentukan berhasil atau tidaknya peserta didik dalam melakukan

meroda.

Kekuatan tungkai juga diperlukan yaitu pada saat melakukan awalan dan

gerakan akhir agar menjadi gerakan yang sempurna. Kekuatan tungkai

digunakan pada saat menolakkan kaki kiri dan mengangkat kedua tungkai ke

atas, tanpa dukungan kekuatan tungkai maka akan kesulitan dalam

mengayunkan dan mengangkat kedua tungkai ke atas saat posisi badan

terbalik. Dalam prakteknya kekuatan tungkai yang dimiliki para murid masih

lemah dilihat dari kurang kuatnya ayunan kaki yang dilakukan sehingga

banyak murid yang gagal pada proses awal untuk dapat mengayunkan kedua

tungkai ke atas serta kaki yang bengkok atau ditekuk pada saat posisi badan

terbalik.

Selain unsur fisik kekuatan dalam melakukan gerakan meroda, berat badan

juga memberikan pengaruh atas berhasil atau tidaknya gerakan senam meroda.

Tubuh yang proporsional berperan untuk menunjang keberhasilan gerak

meroda. Berat badan merupakan salah satu aspek yang mendukung pencapaian

prestasi olahraga. Namun demikian, yang dimiliki atlet harus sesuai dengan

cabang olahraga yang dipelajarinya. Misalnya untuk olahraga tolak peluru

membutuhkan badan yang yang berat, sedangkan senam, lompat tinggi

membutuhkan berat badan yang ringan. Demikian halnya untuk mencapai

prestasi senam meroda dibutuhkan berat badan yang ideal/ringan. Berat badan

yang berlebih akan menghambat gerakan meroda, terutama pada saat

melakukan tolakan. Hal itu disebabkan ketidakmampuan otot untuk menopang
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berat badan berlebih saat menolak, begitu juga saat melakukan gerakan

memutar.

Keseimbangan merupakan unsur yang penting dalam menjaga sikap tubuh agar

tidak goyah dan menjaga posisi seimbang saat posisi terbalik dan mendarat

serta  tetap berada dalam satu garis lurus pada saat gerakan tahap awalan,

pelaksanaan dan akhiran. Koordinasi mata tangan kaki juga memiliki andil

yang penting dalam memposisikan diri pada saat gerakan meroda.

Berdasarkan hasil pengamatan, kemampuan siswa dalam melakukan gerakan

meroda masih kurang optimal. Terdapat kesalahan yang dilakukan seperti,

kaki yang ditekuk, kaki yang tidak mampu melakukan tolakan dengan optimal,

ketidakmampuan lengan dalam menopang tubuh, dan posisi tangan sampai

kaki saat melakukan gerakan meroda tidak dalam satu garis lurus.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk mengadakan

suatu penelitian dengan judul “Hubungan kekuatan lengan, kekuatan tungkai,

berat badan, keseimbangan, dan koordinasi mata-tangan-kaki dengan

kemampuan meroda pada siswa SMP Negeri 1 Sukadana Lampung Timur”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi

adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar siswa tidak mampu menopang tubuh saat gerakan berputar.

2. Saat posisi lengan berada dibawah, tungkai sering sekali bengkok atau

ditekuk.
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3. Banyak anggapan siswa bahwa dalam gerakan meroda, berat badan jadi

tumpuan sehingga siswa mengabaikan faktor yang lainnya.

4. Banyak siswa dalam mendarat tidak stabil karena posisi tubuh atau perut

condong kedepan.

5. Banyak siswa dalam melakukan gerakan meroda arah gerakan tidak dalam

satu garis lurus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian di atas

dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Seberapa besar hubungan antara kekuatan lengan dengan kemampuan

meroda  pada siswa SMP Negeri 1 Sukadana Kelas VIII?

2. Seberapa besar hubungan antara kekuatan tungkai dengan kemampuan

meroda  pada siswa SMP Negeri 1 Sukadana Kelas VIII?

3. Seberapa besar hubungan antara berat badan dengan kemampuan meroda

pada siswa SMP Negeri 1 Sukadana Kelas VIII?

4. Seberapa besar hubungan antara keseimbangan dengan kemampuan

meroda  pada siswa SMP Negeri 1 Sukadana Kelas VIII?

5. Seberapa besar hubungan antara koordinasi mata-tangan-kaki dengan

kemampuan meroda  pada siswa SMP Negeri 1 Sukadana Kelas VIII?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :
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1. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara kekuatan lengan dengan

kemampuan meroda  pada siswa SMP Negeri 1 Sukadana Kelas VIII.

2. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara kekuatan tungkai dengan

kemampuan meroda  pada siswa SMP Negeri 1 Sukadana Kelas VIII.

3. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara berat badan dengan

kemampuan meroda  pada siswa SMP Negeri 1 Sukadana Kelas VIII.

4. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara keseimbangan dengan

kemampuan meroda  pada siswa SMP Negeri 1 Sukadana Kelas VIII.

5. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara koordinasi mata-tangan-kaki

dengan kemampuan meroda  pada siswa SMP Negeri 1 Sukadana Kelas

VIII.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Guru

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang

olahraga mengenai gerakan senam meroda dan dapat membantu guru

penjas dalam memberikan latihan unsur kondisi fisik yang tepat untuk

gerakan meroda pada waktu kegiatan pemanasan maupun kegiatan inti.

2. Bagi Pelatih

Dapat menerapkan cara melatih gerakan meroda yang benar dan tepat

dengan terpenuhinya komponen seperti : kekuatan otot lengan, kekuatan

otot tungkai, berat badan, keseimbangan, dan koordinasi mata-tangan-

kaki. Juga memberikan informasi dalam pembuatan program latihan untuk
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melatih meroda dengan menekankan pada unsur kondisi fisik yang paling

dominan.

3. Bagi Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  gambaran  dalam  upaya

pengembangan  ilmu keolahragaan yang lebih luas, khususnya gerakan

meroda. Selain itu juga memberikan sumbangan pemikiran untuk

kemajuan program studi pendidikan jasmani dan kesehatan.


