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II. TINJAUAN PUSTAKA 

  

 

A. Senam Lantai 

 

1. Pengertian Senam Lantai 

 

Senam lantai merupakan salah satu cabang olahraga senam yang dilakukan 

di atas lantai atau lapangan dengan menggunakan matras. Unsur-unsur 

gerakan senam lantai terdiri dari gerakan mengguling,  melompat, meloncat, 

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

mempertahankan sikap seimbang atau pada saat meloncat ke belakang 

maupun meloncat ke depan. Senam lantai disebut juga dengan  latihan bebas 

karna pada saat senam lantai tidak menggunakan alat apapun. Gerakan 

senam lantai dimulai dari komposisi gerakan ringan, gerakan sedang, 

gerakan berat, dan gerakan akrobatik, yang mengandung gerakan 

ketangkasan, keluwesan, keseimbangan. Gerakan senam lantai digunakan 

dalam waktu 90 detik untuk pria dan 70 detik untuk wanita. 

Menurut Hidayat Imam (2008 : 10) mendefinisikan senam sebagai, “Suatu 

latihan tubuh yang dipilih dan dikonstruk dengan sengaja, dilakukan secara 

sadar dan terencana, disusun secara sistematis dengan tujuan meningkatkan 

kesegaran jasmani, mengembangkan keterampilan, dan menanamkan nilai-

nilai mental spiritual”. Sedangkan Werner, Piter. H (1994) mengatakan, 
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“Senam dapat diartikan sebagai bentuk latihan tubuh pada lantai pada alat 

yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelentukan, 

kelincahan, koordinasi, dan kontrol tubuh”. Jadi fokusnya adalah tubuh, 

bukan alatnya, bukan pula pola-pola gerakannya, karena gerakan apapun 

yang digunakan, tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas fisik serta 

penguasaan pengontrolannya. 

 

Pada zaman modern ini perkembangan olahraga senam banyak sekali 

macamnya, oleh karena itu dibatasi kegiatan senam yang dikelola Persatuan 

Senam Dunia Federation Internasionale de Gimnastique atau singkatan FIG 

yang di Indonesiakan menjadi Federasi Senam Internasional.  

 

2. Jenis-Jenis Senam 

 

a. Senam artistik (artistic gymnastics) 

Senam artistik (artistic gymnastcs) 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 akrobbatik untuk mendapatkan 

efek-efek artistik dari gerakan-gerakan yang dilakukan. Efek artistik dari 

besaran (amplitudo) gerakan serta kesempurnaan gerak dalam menguasai 



9 

 

tubuh ketika melakukan sebagai posisi. Gerakan-gerakan tumbling 

digabung dengan akrobatik yang dilaksanakan secara terkontrol, mampu 

memberikan pengaruh mengejutkan yang mengandung rasa keindahan ( 

Margono Agus)  (2009:79). 

b. Senam umum (general gymnastics) 

Senam umum (general gymnastic) adalah sejenis senam diluar kelima 

jenis senam diatas. Dengan demikina senam-senam seperti aerobic, 

senam pagi, SKJ, senam wanita, termasuk kedalam senam umum. Senam  

lantai  merupakan  bagian  dari  senam  artistik,  menurut  Soekarno 

Wuryati (1986: 110)  senam dengan istilah lantai, merupakan gerakan 

atau bentuk latihan yang dilakukan diatas lantai dengan beralaskan 

permadani atau sebangsanya sebagai  alat  yang  dipergunakan. Bentuk-

bentuk  latihan  dalam senam  lantai  (floor  exercise)  meliputi  guling  

depan  (forword  roll),  guling belakang  (back  roll),  kayang,  splits,  

guling  lenting  (roll  kip),  berdiri  dengan kepala (hand stand), meroda 

(rad slag atau cart wheel) dan lain sebagainya. 

 

Berdasarkan  materi yang  ada  dalam  senam  lantai  (floor exercise), 

keterampilan tersebut diatas terbagi dalam unsur gerakan yang bersifat 

statis (di tempat) dan dinamis (berpindah tempat). Keterampilan senam 

lantai yang bersifat statis  (di  tempat)  meliputi: kayang, sikap lilin, 

splits, dan lain sebagainya, sedangkan keterampilan senam lantai yang 

bersifat dinamis (berpindah tempat) meliputi: guling depan, guling 

belakang, guling lenting, meroda, loncat harimau, lompat kangkang.  
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3. Pengertian Senam Ketangkasan dan Lompat Kangkang 

 

Senam ketangkasan adalah gerakan senam yang menggunakan alat bantu 

yang berupa box senam atau apa saja yang dapat digunakan untuk 

melakukan aktifitas senam Hidayat Imam (2008: 128). Lompat kangkang 

merupakan salah satu teknik dasar dari gerakan dalam senam ketangkasan. 

Senam alat yang dimaksud disini adalah senam dengan menggunakan alat-

alat yang dipergunakan dalam senam artistik (kecuali senam lantai). 

Secara umum latihan senam pada nomor senam alat mempunyai tipe 

gerakan yang terdiri dari gerakan ayunan, gerakan bertahan, dan 

keseimbangan yang baik. Untuk dapat melakukan senam alat dibutuhkan 

keberanian, kesadaran bergerak cepat yang tinggi, kekuatan otot lengan dan 

tangan, kekuatan otot tubuh bagian depan, kekuatan otot punggung, 

kekuatan otot samping, gerak persendian yang baik, dan keterampilan. 

Muhajir (2003 : 155), agar dapat melakukan lompatan dengan baik, maka 

diperlukan lima bidang keterampilan teknik melompat, antara lain sebagai 

berikut:  

Tahapan pelaksanaan lompat kangkang 

a. Berlari 

Kepandaian berlari yang memadia adalah penting untuk mengembangkan 

keterampilan melompat dengan baik. 

Cara-cara latihan lari adalah sebagai berikut : 

1) Berlarilah pada ujung kaki, jari kaki menghadap ke depan. 

2) Kepala tetap tegak dengan pandangan ke arah lintasan lari, papan 

tolak, dan kuda-kuda. 
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3) Ayunkan tangan ke depan dengan sikap rileks dengan irama gerak 

kaki yang baik (jangan menyilangkan tangan didepan tubuh atau 

berlari dengan tangan lurus). 

4) Mulailah dengan cara berlari yang baik dan tingkatkan kecepatan 

langkah pada jarak 1/3 jarak sebelum kuda-kuda. 2/3 jarak terakhir 

bersiap-siap untuk melakukan lompatan yang serempak dan konsisten. 

5) Jangan merubah langkah, pusatkan perhatian pada papan tolak dan 

kuda-kuda. Ketika mencapai kuda-kuda. 

 

b. Melewati rintangan kuda-kuda (hurdling) 

Melewati rintangan kuda-kuda adalah gerak peralihan dari lantai ke 

papan tolak.Cara melewati rintangan kuda-kuda adalah sebagai berikut : 

a) Aturlah kecepatan lari sebalum melawati rintangan kuda-kuda dari 

papan tolak. 

b) Tolakkan salah stu kaki pada langkah terakhir, kemudian rapatkan 

kedua kaki cepat-cepat. Secara serempak tolak kuat-kuat papan itu 

dengan kedua ujung kaki. 

c) Jagalah agar kaki tetap rendah dengan lantai ketika melakukan 

lompatan melewati kuda-kuda. Gerakkanlah kaki kedepan setelah 

melakukan tolakan pada papan, dan cepat-cepatlah rentangkan tubuh 

untuk membuat sikap melayang 
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    Gambar 1  

     Latihan Melewati Rintangan Kuda-Kuda 

 

c. Melayang awal (preflight) 

Sikap melayang yang terjadi antara papan tolakan hingga tangan 

memegang kuda-kuda disebut melayang awal (preflight). Selama sikap 

melayang ini, perlu sekali tubuh diluruskan cepat-cepat ke depan begitu 

melompat dari papan tolak. Ayunkan tangan ke depan untuk memegang 

kuda-kuda pada saat yang singkat tangan harus berada diatas bahu. 

 

d. Tolakan 

Fase tolakan pada lompatan terjadi selama tangan menekan pada kuda-

kuda. Tujuan dari tolakan adalah kemungkinan badan bangkit dan 

terangkat dari kuda-kuda. 

 

Latihan yang baik untuk meningkatkan kekuatan tolakan adalah dengan 

cara melompat diatas papan tolak, dengan kedua tangan diletakkan pada 

permukaan kuda-kuda untuk selanjutnya melompat ke atas kuda-kuda.  

Latihan ini dapat dilakukan dalam sikap jongkok atau kangkang. 
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        Gambar 2 

           Latihan Tolakan Lompatan 

e. Melayang akhir dan mendarat (postflight and landing) 

Sikap melayang akhir dimulai saat tangan lepas dari kuda-kuda lompat 

sampai sikap mendarat. Arah melayang harus mengikuti garis lurus arah 

lompatan, dan dianjurkan untuk mencapai jarak sejauh mungkin dari 

kuda-kuda serta dilakukan dengan sikap badan yang lurus. 

Untuk menguasai keterampilan mendarat serta menghindari terjadinya 

langkah tambahan, maka berlatihlah dengan berdiri diatas kuda-kuda dan 

melompat kebawah serta mendarat diatas matras. Lompatan ini dapat 

dilakukan dengan sikap badan lurus (lay out), jongkok atau kangkang. 

 

 

                Gambar 3 

       Latihan Keterampilan Melayang Akhir Dan Mendarat 

4. Akhir gerakan 

a) Berdiri dengan kedua kaki agak rapat. 

b)  Kedua lengan lurus ke atas. 

 

 

 

               Gambar 4 

               Rangkaian Gerak Dasar Lompat Kangkang 
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B. Otot-Otot Yang Menunjang Keberhasilan Lompat Kangkang 

 

1. Kekuatan Otot 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. 

 

Kekuatan adalah tenaga kontraksi otot yang dicapai dalam sekali usaha 

maksimal (Ismaryati, 2008: 111) dan Bouchard et al (1975: 25) 

“menyatakan bahwa kekuatan otot adalah kualitas yang memungkinkan 

pengembangan ketegangan otot dalam kontraksi yang maksimal. Kekuatan 

merupakan kemampuan otot-otot atau kelompok otot untuk mengatasi suatu 

beban atau tahanan dalam menjalankan aktivitas. 

 

Tingkat kontraksi maksimal yang dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot 

dapat dicapai melalui beberapa cara. Kontraksi yang menghasilkan 

perpindahan beberapa segmen disebut kekuatan dinamis atau isotonis. 

Kontraksi isotonis dinamakan konsentris kalau segmen-segmen saling 

mendekati dan kontraksi eksentris kalau segmen-segmen yang bersangkutan 

saling menjauhi. Kekuatan statis atau isometric menunjuk kepada kontraksi 

otot maksimal tanpa terjadi perpindahan segmen-segmen.  
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Kekuatan suatu otot berdasar pada dua faktor utama. Pertama dipengaruhi 

oleh unsur-unsur strukturil otot itu, khususnya volume. Kekuatan otot 

meningkat sesuai meningkatnya volume otot. Kedua kekuatan otot 

ditentukan oleh kualitas kontrol tak sengaja kepada otot atau kelompok otot 

yang bersangkutan. Faktor ini penting dalam orang berlatih meningkatkan 

kekuatan otot dan menekankan perlunya belajar menggunakan kekuatan 

sesuai dengan pelaksanaan nyata. 

 

Lengan merupakan anggota gerak atas (extremitas superior). Tulang-tulang 

extremitas superior dari proximal sampai distal adalah : tulang lengan atas 

(humerus), tulang hasta (ulna), tulang pengupil (radius), tulang pergelangan 

tangan (carpalia), tulang telapak tangan (metacarpalia), dan tulang jari-jari 

tangan (palanges) (Syaifudin, 1992 :50). Adapun klasifikasi otot lengan 

terbagi menjadi dua yaitu : 

 Otot Lengan Atas 

Otot lengan atas terdiri dari : 

1. Otot-otot kentul (fleksor) 

a. Muskulus biseps brarki (otot lengan berkepala 2) 

Otot ini meliputi 2 sendi dan memiliki 2 kepala (kaput), fungsinya 

membengkokkan lengan bawah siku, meratakan hasta dan 

mengangkat lengan. 

b.  Muskulus brakialis (otot lengan dalam), berpangkal dibawah otot 

segitiga yang fungsinya membengkokkan lengan bawah siku. 

c. Muskulus korakobrakialis, berpangkal prosesus korakoid dan 

menuju ketulang pangkal lengan. 
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2. Otot-otot kedang (extensor) 

Muskulus triseps brarki (otot lengan berkepala 3), dengan kepala 

luar berpangkal disebelah belakang tulang pangkal lengan dan 

menuju ke bawah kemudian bersatu dengan yang lain. Kepala 

dimulai disebelah dalam tulang pangkal lengan dan kepala panjang 

dimulai pada tulang di bawah sendi dan ketiganya mempunyai 

sebuah urat yang melekat di olekrani. 

      

Gambar 5. Otot lengan atas 

(sumber : Wingered, the human body, conceps of Anatomy & 

physiology, 222:1994, Saunders College publishers) 

 

Otot Lengan Bawah 

Terbagi atas : 

1. Otot-otot kedang yang memainkan peranannnya dalam pengetulan di 

atas sendi siku, sendi-sendi tangan, sendi-sendi jari, dan sebagian 

dalam gerak silang hasta, yang terbagi menjadi : 

a. Muskulus extensor karpi radialis longus 

b. Muskulus extensor karpi radialis brevis 

c. Muskulus extensor karpi ulnaris 

Ketiga otot ini fungsinya adalah untuk menggerakan lengan. 
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d. Diditonum karpi radialis, yang berfungsi extensi jari tangan kecuali 

ibu jari. 

e. Muskulus extensor policis longus, fungsinya untuk extensi ibu jari. 

 
2. Otot-otot ketul yang mengedangkan siku dan tangan serta ibu jari dan 

meratakan hasta tangan. Otot-otot ini berkumpul sebagai berikut : 

a. Otot-otot di sebelah telapak tangan, ini terdiri dari 4 lapis, lapis 

yang ke 2 di sebelah luar yang berpangkal ditulang pangkal lengan. 

Di dalam lapis yang 1 terdapat otot-otot yang meliputi sendi siku, 

sendi antara hasta dan tulang pengumpil sendi dipergelangan yang 

fungsinya dapat membengkokan jari lengan. Lapis yang ke 4 

adalah otot-otot untuk sendi-sendi antara tulang hasta dan tulang 

pengupil. 

b. Otot-otot disebelah tulang pengumpil, yang fungsinya 

membengkokkan lengan disiku, pembengkokkan tangan ke arah 

tulang pengumpil atau tulang hasta. 

c. Otot-otot di sebelah punggung atas, yang fungsinya meluruskan jari 

tangan. 

                

Gambar 6. Otot lengan bawah 

(sumber : Wingered, the human body, conceps of Anatomy & physiology, 

222:1994, Saunders College publishers) 
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3. Cara Melatih Kekuatan Otot Lengan 

Untuk mendapatkan kekuatan otot lengan yang baik bisa dilatih 

dengan melakukan push-up yang rutin sesuai dengan kebutuhan yang 

akan dilkukan. 

2. Power Otot Tungkai 

Menurut Harsono (1988 : 200) “Power terutama penting untuk cabang-

cabang olahraga dimana atlet harus mengerahkan tenaga yang eksplosi”. 

Dewasa ini power telah diakui sebagai komponen kodisi fisik yang 

memungkinkan atlet untuk mengembangkan kemampuannya guna mencapai 

tingkat prestasi yang lebih tinggi dalam olahraga yang digelutinya. Karena 

power ditungkai, seorang atlet renang mampu dengan cepat dan meledak ke 

luar nlok start, pemain basket mampu melompat setinggi-tinggi sebelum 

melaakukan yang cepat dan kuat agar mampu melakukannya berapa kali. 

Power merupakan hasil dari gabungan dua komponene kondisi fisik, yaitu 

kekuatan dan kecepatan. Ini sesuai dengan pendapat Pear and Morgan (1986 

: 57) yang mengemukakan “Power is something different. Power = strength 

+ speed”. Begitu pula Rushall dan Pyke (1990 : 252) mengatakan “power is 

usuakky described as function of both the force (strength) and speed 

movent”. Maksudnya adalah power biasanya dinyatakan sebagai gabungan 

dari dua bentuk gerakan yaiut kekuatan dan kecepatan.Berdasarkan 

beberapa pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa power adalah 

perpaduan dari dua unsur komponene fisik yaitu kekuatan dan kecepatan. 

Setiap jenis keterampilan dalam olahraga dilakukan oleh sekelompok otot 

tertentu. Kekuatan merupakan komponen yang sangat penting untuk 
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meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan karena kekuatan merupakan 

daya penggerak setiap aktifitas fisik. Disamping itu kekuatan memegang 

peranan penting melindungi atlet dari kemungkinan cedera. Otot-otot 

Tungkai : 

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. 

Untuk lebih jelas dapat diliat pada gambar: 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 7 : Struktur Otot Tungkai Atas 

                                                      (Svelyn, 1999: 113) 

 

 

Spina iliaka 

 
   iliakus 

 

Otot tensor fasia lata 

 

Otot sartorius 

 

Otot vastus lateratis 

 

Otot rektus femoris 

 
Vastus medialis 

 patelus 
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2. Otot-otot tungkai bawah meliputi:  

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

pinggir kakisebelah 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. 

 

Gambar 8 : Otot tungkai bawah 

      (Evelyn, 2012 :135-136) 

 

3. Cara Melatih Power Otot Tungkai 

 

Cara melatih power tungkai dengan melakukan latihan naik turun 

bangku, lompat jongkok dan lainnnya. 
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3. Kelentukan  

Kelentukkan merupakan kemampuan sendi otot untuk merenggang seluas-

luasnya. Daya lentur atau flexibility adalah ukuran kemampuan seseorang 

dalam penyesuaian diri untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh 

yang luas, hal ini akan sangat mudah ditandai dengan tingkat fleksibilitas 

persendian pada seluruh tubuh. 

 

Bompa (dalam Budiwanto, 2004:40) menjelaskan bahwa kapasitas 

melakukan gerakan dengan rentangan yang luas diketahui sebagai 

kelenturan. Kelenturan menurut Harsono (1988:248) adalah kemampuan 

tubuh atau bagian-bagian tubuh untuk melakukan berbagai gerakan dengan 

leluasa dan seimbang antara kelincahan dan respon keseimbangan. Menurut 

Harsono (1992) dalam buku Dasar-Dasar Kepelatihan Heru Sulistianta  

(2013: 52) kelentukan (fleksibilitas) dapat didefinisikan sebagai : 

Kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh dan bagian-bagian tubuh 

dalam satu ruang gerak yang seluas mungkin, tanpa mengalami, 

menimbulkan cidera pada persendian dan otot di sekitar persendian itu”. 

Secara umum, suhu badan dan usia sangat mempengaruhi luasnya gerakan 

bagian-bagian tubuh.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelenturan 

adalah ukuran kemampuan seseorang yang mempunyai ruang gerak yang 

luas dalam sendi-sendinya dan yang mempunyai otot-otot yang elastis. 
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a. Cara Melatih Kelentukan 

untuk melatih kelentukan yaitu dengan “ static strech” dan “ ballistic 

stretch” ( De Vries (1962), Riddle (1956), Kusinitz dan Keeney (1958), 

yang kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan antara kedua metode itu 

dalam hal meningkatkan kelentukan. 

4. Keseimbangan 

Balance atau keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan 

sistem neuromuscular kita dalam kondisi statis, atau mengontrol sistem 

neuromuscular tersebut dalam suatu posisi atau sikap yang efesien selagi 

kita bergerak. Keseimbangan adalah istilah yang digunakan untuk 

menerangkan kemampuan atau ketidak mampuan seseorang untuk 

memelihara equilibrium. Baik yang berseifat statis (static balance) seperti 

dalam posisi diam, biasa juga bersifat dinamis (dinamyc balance) seperti 

pada saat melakukan gerakan lokomotor, handspring tentu saja akan 

mengembangkan kemampuan keseimbangan terutama yang bersifat 

dinamis. 

Balance adalah “Erase In Maintaining and Controling body position,” atau 

mudahnya orang untuk mengontrol danm mempertahankan posisi tubuh. 

a. Cara Melatih Keseimbangan 

Cara melatih keseimbangan bisa dilakukan dengan berbagai gerakan 

berupa berjalan di atas satu garis, melompat dari batu satu ke batu yang 

lain sambil menyilangkan kakinya. 
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C. Penelitian yang Relevan 

 

1. Sumantri, Riyan Jaya (2014) melakukan penelitian tentang “Kontribusi 

Kekuatan Otot Lengan, ,Panjang  Lengan,  Power Otot Tungkai, Panjang 

Tungkai, dan Kelentukan dengan Keterampilan  Gerak Dasar Loncat 

Harimau  Pada Siswa Kelas VIII SMP  Negeri 1 Metro.” 

Pada penelitian ini, kekuatan  lengan memberikan kontribusi terhadap 

keterampilan gerak dasar loncat harimau pada siswa kelas VIII SMP N 1 

Metro sebesar 68,8%. Panjang lengan memberikan kontribusi terhadap 

keterampilan gerak dasar loncat harimau pada siswa kelas VIII SMP N 1 

Metro sebesar 9,7%. Power tungkai memberikan kontribusi terhadap 

keterampilan gerak dasar loncat harimau pada siswa kelas VIII SMP N 1 

Metro sebesar 32,5 %. Panjang tungkai memberikan kontribusi terhadap 

keterampilan gerak dasar loncat harimau pada siswa kelas VIII SMP N 1 

Metro sebesar 14,4%. Dan kelentukan memberikan kontribusi terhadap 

keterampilan gerak dasar loncat harimau pada siswa kelas VIII SMP N 1 

Metro sebesar 51,4%. 

2. Subagio, Septo Wega (2014) melakukan penelitian tentang “Kontribusi 

Kekuatan Lengan, Power Tungkai, Keseimbangan, dan Kordinasi Mata-

Tangan-Kaki Terhadap Keterampilan Meroda Pada Siswa Kelas X SMK 

Gajah Mada Bandar Lampung” Pada penelitian ini menunjukan adanya 

kontribusi variabel X yaitu : Kekuatan otot lengan memberikan kontribusi 

sebesar 33,1%. Power otot tungkai memberikan kontribusi sebesar 31,3%. 

Kesimbangan memberikan kontribusi sebesar 2,3%. Koordinasi mata-

tangan-kaki memberikan kontribusi sebesar 10,5%. 
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3. Gerry, M. Ishak melakukan penelitian tentang “Hubungan Kekuatan 

Tungkai dan Otot Lengan Terhadap Tiger Sprong Pada Siswa Kelas IX 

SMP Negeri 1 Seputih Agung Tahun Ajaran 2012/2013”. Pada penelitian ini 

menunjukan adanya hubungan variabel X terhadap Y yaitu : korelasi 

kekutan otot tungkai sebesar 1,929. korelasi kekuatan otot lengan sebesar 

0,015. korelasi antara kekuatan otot tungkai dan otot lengan sebesar 2,203. 

 

D. Kerangka Fikir 

 

Aspek-aspek yang dibuutuhkan dalam senam lompat kangkang meliputi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 : Peta Konsep Kerangka Fikir 
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1. Kekuatan 

2. Power  

3. Kelentukan 

4. Keseimbangan  

Aspek Tehnik 

1. Awalan  
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3. Sikap di udara 

4. Mendarat  

Aspek Mental 

1. Keberanian  

2. Semangat 

3. Motivasi  

 

Lompat 

Kangkang 
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1. Kekuatan Otot Lengan Terhadap Hasil Lompat kangkang.  

Penampilan yang baik dalam senam sangat tergantung pada kekuatan otot, 

karenanya meningkatkan kekuatan pesenam akan meningkatkan pula tingkat 

prestasinya dalam senam dan sebaliknya keikutsertaan seseorang dalam 

senam akan otomatis meningkatkan kekuatan seseorang. Menurut Suharno  

(1991: 31) menyatakan : kekuatan adalah kemampuan dari otot untuk dapat 

mengatasai beban/tahanan dalam menjalankan aktivitasnya. 

Tentang kekuatan otot (Suharno, 1991 : 32) mengatakan : kekuatan biasa 

digunakan untuk mengatasi beban yang berat gerakan meledak dalam satu 

irama serta kekuatan yang tinggi dalam waktu yang lama, berdasarkan 

kegunaannya kekuatan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Maximum kekuatan adalah kekuatan otot dalam kontraksi maksimal, 

serta dapat melawan beban yang maksimal. 

2. Explosif kekuatan adalah kemampuan sebuah otot atau untuk mengatasi 

beban dengan kecepatan yang tinggi dalam suatu gerakan. 

3. Kekuatan endurance adalah kemampuan daya tahan lamanya kekuatan 

otot untuk melakukan tahanan beban-beban yang tinggi intesitasnya. 

2. Power Otot Tungkai Terhadap Hasil Lompat Kangkang  

Power adalah suatu atribut fisik yang paling dominan yang diperlukan 

dalam senam. Kebanyakan keterampilan senam bergantung pada kualitas 

fisik yang satu ini dalam hal bahwa pesenam harus menggerakan tubuhnya 

atau bagian tubuhnya secara cepat, sehingga memerlukan kekuatan dan 

kecepatan secara simultan (Mahendra, Agus. 2000: 39). Power penting dan 
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diperlukan oleh atlet cabang olahraga yang menuntut unsur kekuatan dan 

kecepatan gerak. Menurut Harsono (1988 : 200) “Power terutama penting 

untuk cabang-cabang olahraga dimana atlet harus mengerahkan tenaga yang 

eksplosi”. Dewasa ini power telah diakui sebagai komponen kodisi fisik 

yang memungkinkan atlet untuk mengembangkan kemampuannya guna 

mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi dalam olahraga yang 

digelutinya. Karena power tungkai, seorang atlet renang mampu dengan 

cepat dan meledak ke luar blok start, pemain basket mampu melompat 

setinggi-tinggi sebelum melaakukan yang cepat dan kuat agar mampu 

melakukannya berapa kali. Dengan demikian jika seseorang memiliki power 

otot tungkai yang baik maka akan memberikan kontribusi yang lebih besar 

terhadap performa saat saat melakukan gerakan loncat harimau. 

3. Kelentukan Terhadap Keterampilan Lompat kangkang. 

 

Kelentukkan  merupakan kemampuan sendi otot untuk merenggang seluas-

luasnya. Daya lentur atau flexibility adalah ukuran kemampuan seseorang 

dalam penyesuaian diri untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh 

yang luas, hal ini akan sangat mudah ditandai dengan tingkat 

 flexibility persendian pada seluruh tubuh. 

Bompa (dalam Budiwanto, 2004:40) menjelaskan bahwa kapasitas 

melakukan gerakan dengan rentangan yang luas diketahui sebagai 

kelenturan. Kelenturan menurut Harsono (1988:248) adalah kemampuan 

tubuh atau bagian-bagian tubuh untuk melakukan berbagai gerakan dengan 

leluasa dan seimbang antara kelincahan dan respon keseimbangan. 
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4. Keseimbangan Terhadap Hasil Lompat kangkang. 

 

Keseimbangan merupakan kemampuan sendi otot untuk mempertahankan 

posisi seimbang. Daya lentur atau flexibility adalah ukuran kemampuan 

seseorang dalam penyesuaian diri untuk segala aktivitas dengan penguluran 

tubuh yang luas, hal ini akan sangat mudah ditandai dengan  tingkat 

 flexibility  persendian pada seluruh tubuh. 

Bompa (dalam Budiwanto, 2004:40) menjelaskan bahwa kapasitas 

melakukan gerakan dengan rentangan yang luas diketahui sebagai 

kelenturan. Kelenturan menurut Harsono (1980:248) adalah kemampuan 

tubuh atau bagian-bagian tubuh untuk melakukan berbagai gerakan dengan 

leluasa dan seimbang antara kelincahan dan respon keseimbangan 

 

E. Hipotesis 

 

Untuk dapat dipakai sebagai pegangan  dalam penelitian ini, maka perlu 

menentukan suatu penafsiran sebelumnya  tentang hipotesis yang akan 

dibuktikan kebenarannya. Hipotesis adalah dugaan sementara, jika hipotesis 

telah dibuktikan kebenarannya namanya bukan lagi hipotesis melainkan tessa 

(Hadi, sutrisno, 1993 : 257). Menurut Arikunto, Suharsimi (1992 : 62) 

hipotesis adalah dugaan sementara suatu masalah penelitian 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. Atas dasar 
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kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

H1:  ada kontribusi antara kekuatan lengan terhadap hasil lompat kangkang 

siswa SMP N 3 Natar 

H0: Tidak ada kontribusi antara kekuatan lengan terhadap hasil lompat 

kanngkang siswa/siswi SMP N 3 Natar 

H2: ada kontribusi antara power tungkai terhadap hasil lompat kangkang 

siswa/siswi SMP N 3 Natar 

H0: tidak ada kontribusi antara power tungkai terhadap hasil lompat kangkang 

siswa/siswi SMP N 3 Natar 

H3 : ada kontribusi antara Kelentukan terhadap hasil lompat kangkang 

siswa/siswi SMP N 3 Natar 

H0: Tidak ada kontribusi antara Kelentukan terhadap hasil lompat kangkang 

siswa/siswi SMP N 3 Natar 

H4 :  ada kontribusi antara keseimbangan terhadap hasil lompat kangkang 

siswa/siswi SMP N 3 Natar 

H0: Tidak ada kontribusi antara keseimbangan terhadap hasil lompat kangkang 

siswa/siswi SMP N 3 Natar 


