
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.  Tinjauan Pustaka 

1. Senam 

Istilah  senam  berasal  dari  bahasa  inggris  Gymnastic dalam  bahasa aslinya 

merupakan kata serapan dari bahasa Yunani  Gymnos yang berarti telanjang, 

sedangkan tujuan dari senam adalah meningkatkan daya tahan tubuh, 

kekuatan,  kelentukan,  kelincahan,  koordinasi,  serta  kontrol  tubuh   

Mahendra (2004: 7). Menurut Hidayat yang dikutip oleh Mahendra (2002: 1) 

kata Gymnastic tersebut dipakai untuk  menunjukkan  kegiatan-kegiatan fisik 

yang memerlukan keleluasaan gerak sehingga perlu dilakukan dengan 

telanjang atau setengah telanjang. Menurut Hidayat yang dikutip oleh 

Mahendra (2002: 2) senam sebagai suatu latihan tubuh yang dipilih dan 

dikonsrtuk  dengan  sengaja,  dilakukan  secara  sadar  dan  terencana,  

disusun secara  sistematis  dengan  tujuan  meningkatkan  kesegaran  jasmani, 

mengembangkan keterampilan dan menanamkan nilai-nilai mental spiritual , 

sedangkan Soekarno  (2002: 4) mengatakan,  Senam  merupakan latihan tubuh 

yang dipilih dan diciptakan dengan berencana, disusun sistematis dengan 



8 

 

tujuan membentuk dan mengembangkan pribadi secara keseluruhan dengan 

harmonis. 

 
Sementara  itu  Peter  H.  Wener  seperti yang  dikutip Mahendra (2009: 3) 

mengatakan senam sebagai bentuk latihan tubuh pada lantai atau pada  alat  

yang  dirancang  untuk  meningkatkan  daya  tahan,  kekuatan, kelentukan, 

koordinasi, serta kontrol tubuh. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di 

atas dapat disimpulkan bahwa senam merupakan latihan tubuh yang disusun 

secara sistematis dan berencana, yang diawali oleh gerakan dasar yang 

membangun pola gerak lokomotor sekaligus manipulatif dengan tujuan 

membentuk dan mengembangkan pribadi secara harmonis. 

 
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. Menurut FIG, 

senam dibagi menjadi 6 kelompok.  

a. Senam artistik (artistic gymnastics) 

Senam artistik (artistic gymnastics) 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 
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memberikan pengaruh mengejutkan yang mengandung rasa keindahan. 

Senam artistik (artistic gymnastics) 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. 

b. Senam ritmik sportif (sportif rhythmic gymnastics) 

Senam ritmik sportif (sportive rhythmic gymnastic) 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. 

c. Senam akrobatik (acrobatic gymnastics) 

Senam akrobatik (acrobatic gymnastic) adalah senam yang mengandalkan 

akrobatik dan tumbling, sehingga latihannya banyak mengandung salto dan 

putaranya harus mendarat ditempat-tempat yang sulit. 

d. Senam aerobik sport (sports aerobic) 

Senam aerobik sport (sport aerobic) 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. 
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e. Senam trampoline (trampolinning) 

Senam trampoline (trampolinning) adalah merupakn 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. 

f. 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 (2002: 110)  

senam dengan istilah lantai, merupakan gerakan atau bentuk latihan yang 

dilakukan di atas 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  yang  ada  dalam  senam  lantai  (floor 

exercise), keterampilan tersebut di atas 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, 
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splits, dan lain sebagainya, sedangkan keterampilan senam lantai yang 

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

belakang, guling lenting, meroda, loncat harimau dan sebagainya Muhajir, 

(2004: 133). Senam lantai sering juga disebut latihan bebas, karena saat 

melakukan senam tidak menggunakan benda atau perkakas lainnya. 

Apabila saat melakukan senam lantai seseorang menggunakan perkakas 

misalnya balok, tongkat, atau latihan yang dilakukan tidak termasuk dalam 

senam irama, maka perkakas ini hanyalah semata-mata merupakan bantuan 

sementara dalam peningkatan unsur kelemasan, ketangkasan, 

keseimbangan, dan kekuatan. Bentuk latihan senam lantai dapat dipisahkan 

dalam beberapa kelompok, di tinjau dari tempat (diam di tempat) dan 

bergerak. 

 

2. Kayang 

 
Kayang adalah sikap membusur dengan posisi kaki dan tangan bertumpu pada 

matras dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan 

pinggul. 
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a. Cara Melakukan kayang 

 

 

Gambar 1. Gerakan Kayang, Roji (2006:119) 

Menurut Roji (2006:119) tahapan-tahapan melakukan gerakan kayang 

adalah sebagai berikut :  

a. Sikap permulaan berdiri, kedua tangan menumpu pada pinggul.  

b. Kedua kaki ditekuk, siku tangan ditekuk, kepala di lipat ke belakang.  

c. Kedua tangan diputar ke belakang sampai menyentuh matras sebagai 

tumpuan.  

d. Posisi badan melengkung bagai busur.  

e. Setelah menahan beberapa saat, bangun kembali pada sikap berdiri. 
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3. 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 (2001: 25) “menyatakan 

bahwa kekuatan otot adalah kualitas yang memungkinkan pengembangan 

ketegangan otot dalam kontraksi yang maksimal. 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 dankontraksi eksentris 

kalau segmen-segmen yang bersangkutan saling menjauhi. Kekuatan statis 

atau isometric menunjuk kepada kontraksi otot maksimal tanpa terjadi 

perpindahan segmen-segmen.  

 
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 
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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, (2000 :50). Otot-otot lengan : 

1. Otot Lengan atas 

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. 

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 
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dalam tulang pangkal lengan dan kepala panjang dimulai pada tulang 

di bawah sendi dan ketiganya mempunyai sebuah urat yang melekat di 

olekrani. 

 

Gambar 2. Otot lengan atas 

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

222:1994, Saunders College publishers) 

 

2. 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 sebagai extensi lengan (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 

. 
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Gambar 3. Otot lengan bawah 

(sumber : Wingered, the human body, conceps of Anatomy & physiology, 222:1994, 

Saunders College publishers) 

 

 

 

4. Kekuatan Otot Perut 

 

Kekuatan atau srenght menurut Harsono (2007:176), adalah Kemampuan otot 

untuk membangkitkan tegangan terhadap sesuatu tahanan. Sedangkan 

kekuatan menurut Sajoto (2004:8) mengatakan kekuatan (strength) adalah 

komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan dalam menggunakan 

otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Otot perut merupakan otot-otot 

batang badan Raven, (2002:12). Lebih lanjut Raven mengatakan bahwa otot 

perut merupakan otot-otot penegak badan selain otot punggung. 

Sebagai otot penegak badan, otot perut dan otot punggung memiliki arti 

penting dalam sikap dan gerak-gerik tulang belakang. Dinding depan perut 

dibentuk oleh otot-otot lurus perut yang terletak di sebelah kanan dan 

disebelah kiri garis tengah badan. Di sisinya terdapat otot-otot lebar perut 
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yang dapat pula dibagi atas serong luar perut, otot serong dalam perut, dan 

otot lintang perut. Otot-otot tersebut terentang diantara gelang panggul dan 

rangka dada, merupakan sebuah penutup yang dapat merubah volume rongga 

perut Raven, (2002:12). Untuk lebih jelasnya mengenai bagian-bagian otot 

perut dapat diperhatikan pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4. Otot perut 

              (Sumber :Evelyn C. Pearce. 2012 : 108 ) 

 

Otot-otot bagian perut terdiri atas : 

1. Otot rektus abdominis 

2. Otot obliquus abdominis internus 

3. Otot linea alba 

4. Sarung otot rektus 

5. Otot transversus 

Mencermati keberadaan otot perut yang terentang antara gelang panggul dan 

rongga dada, jika dikaji secara seksama otot memiliki peran yang sangat 
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penting dalam pelaksanaan gerak anggota gerak atas seperti togok. Hal ini 

secara logika dapat dimengerti karena anggota gerak atas dalam melakukan 

gerakan terutama sekali dalam pelaksanaan guling lenting memerlukan 

kekuatan otot perut. Dengan demikian karena gerakan panggul memerlukan 

dukungan dan kinerja otot perut, maka dimungkinkan dengan memiliki 

kekuatan otot perut yang baik akan memaksimalkan gerak melakukan guling 

lenting. Kekuatan otot perut adalah kemampuan otot perut untuk melakukan 

aktivitas gerak atau mendukung gerakan. Dengan kekuatan yang dimiliki otot 

perut diharapkan dapat melakukan aktivitas gerak yang bertumpu pada perut 

atau mendukung gerakan yang lain. 

 

5. Kekuatan Otot Tungkai 

 

Setiap jenis keterampilan dalam olaharaga dilakukan oleh sekelompok otot 

tertentu.  

Kekuatan merupakan komponen yang sangat penting untuk meningkatkan 

kondisi fisik secara keseluruhan karena kekuatan merupakan daya penggerak 

setiap aktifitas fisik. Disamping itu kekuatan memegang peranan penting 

melindungi atlet dari kemungkinan cedera.  

Dalam melakukan gerakan lenting tengkuk kekuatan otot tungkai mempunyai 

peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan gerakan, karena saat 

gerakan lenting tengkuk dilakukan dibutuhkan lecutan dari otot-otot kaki agar 

gerakan lenting bisa maksimal. 
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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 eksorotasifemur, memutar keluar 

waktu lutut fleksi, serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan 

keluar. 

 

Gambar 5: Struktur otot tungkai atas 

      (Sumber : Evelyn C. Pearce.2012: 134) 
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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. 

 

Gambar 6 : Gambar otot tungkai bawah  

         (Sumber :Evelyn C. Pearce.2012 :135-136) 
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3. Rangka Tungkai  

Menurut Soedarminto (2001: 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. Tulang tungkai 

terdiri atas: Tulang pangkal paha, Tulang paha, Tulang kering, Tulang 

betis, Tulang tempurung lutut, Tulang pangkal kaki, Tulang telapak kaki, 

Tulang ruas jari kaki Syaifudin, (2008: 31). 

 

6. Kelentukan Togok 

Kelentukkan merupakan kemampuan sendi otot untuk merenggang seluas-

luasnya. Daya lentuk 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 kelentukan. 

Kelentukan Menurut Harsono (2010:56) 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”. Menurut Dinata (2005:34) menerangkan bahwa kelentukan 

adalah cakupan sekitar gerakan sendi meningkatkan kelentukan merupakan 
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elemen yang sangat mendasar dari program latihan, serta membantu 

mencegah terjadinya cidera. 

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. 

 

 

B.  Kerangka Pikir 

Kayang adalah sikap membusur dengan posisi kaki dan tangan bertumpu pada 

matras dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan 

pinggul. Dalam gerakan kayang ada beberapa komponen kondisi fisik yang terlibat 

di dalamnya antara lain: kekuatan otot lengan dan kelentukan. Berdasarkan 

landasan teori yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

1. Kontribusi kekuatan otot lengan dengan hasil kayang. 

Kekuatan otot lengan sangat diperlukan dalam melakukan kayang, sebab 

kekuatan otot lengan berperan menjaga atau menahan posisi badan saat posisi 

badan membusur dalam melakukan kayang. 
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2. Kontribusi kekuatan otot perut 

Kekuatan otot perut sangat diperlukan dalam melakukan kayang, sebab 

kekuatan otot perut berperan penting dalam gerak gerik tulang belakang, saat 

melakukan kayang. 

 

3. Kontribusi kekuatan otot tungkai 

Dalam melakukan gerakan lenting tengkuk kekuatan otot tungkai mempunyai 

peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan gerakan, karena saat 

gerakan lenting tengkuk dilakukan dibutuhkan lecutan dari otot-otot kaki agar 

gerakan lenting bisa maksimal.  

4. Kontribusi kelentukan Dengan Hasil kayang. 

Kelentukkan merupakan kemampuan sendi otot untuk merenggang seluas-

luasnya. Daya lentuk 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. 

Dalam gerakan kayang kelentukan sangat diperlukan karena pada saat 

membusur kebelakang posisi badan harus lentuk. 

5.  kontribusiyang signifikan antara kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut, 

kekuatan otot tungkai  dan kelentukandengan hasil kayang. 
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C.  Hipotesis 

 

Menurut Sudjana (2006:219) hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai 

sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut melakukan 

pengecekan. Sedangkan menurut Hadi (2007:11) hipotesis adalah pernyataan yang 

masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya Arikunto 

(2009:67) Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Sukardi 

(2003:42) Hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat sementara dan   bersifat 

teoritis. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H0: Tidak ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil 

Kayang. 

H1: Ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil     

Kayang. 

H0: Tidak ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan otot perut dengan hasil 

Kayang. 

H2: Ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan otot perut dengan hasil 

Kayang. 

H0: Tidak ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan hasil 

Kayang. 

H3: Ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan hasil 

Kayang. 
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H0: Tidak ada kontribusi yang signifikan antara kelentukan dengan hasil Kayang. 

H4: Ada kontribusi yang signifikan antara kelentukan dengan hasil Kayang. 

H0: Tidak ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan otot lengan, kekuatan 

otot perut, kekuatan otot tungkai  dan kelentukan dengan hasil kayang. 

H5: Ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan otot lengan, kekuatan otot 

perut, kekuatan otot tungkai  dan kelentukan dengan hasil kayang. 


