
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Neck kip merupakan gerak dasar yang kompleks, yang terdapat dalam 

senam lantai. Unsur-unsur yang mendukung keberhasilan neck kip meliputi 

fisik, teknik dan psikis. Fisik merupakan unsur utama seseorang bisa 

melakukan neck kip dengan sempurna, mulai awalan dengan tolakan atau 

melangkah ditentukan dengan kekuatan tungkai yang maksimal, kemudian 

dilanjutkan dengan meletakkan kedua tangan dan leher di lantai serta 

dilanjutkan dengan lecutan badan yang didukung dengan kelentukann diikuti 

dengan kekuatan kedua tungkai untuk melakukan lentingan tubuh yang 

diikuti dengan melempar kedua kaki ke atas depan secara cepat sehingga 

tubuh bias berdiri dengan tegak dan stabil. Untuk mendukung keadaan 

tersebut tentu saja dibutuhkan selain kecepatan, kekuatan lengan, kekuatan 

tungkai, kekuatan perut, kelentukan serta koordinsai dari semua bagian 

tubuh agar gerakan neck kip bisa berhasil. 

 

Di samping aspek fisik, aspek teknik merupakan aspek yang perlu 

diperhatikan oleh para siswa dalam belajar gerak dasar neck kip, mulai dari 
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awalan saat tangan menolak dan sikap tubuh di udara serta saat tubuh 

mendarat sempurna, yaitu kedua kaki mendarat secara bersamaan. Namun, 

dari kedua aspek tersebut tidak akan berhasil jika seorang siswa dalam 

melakukan neck kip tidak memiliki keberanian. Keberanian merupakan 

aspek mental yang harus dimiliki oleh para siswa dan harus diajarkan atau 

diberikan oleh guru kepada para siswanya agar siswa terbiasa menghadapi 

gerakan yang bersifat kompleks dan utuh. 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, peneliti melihat 

kemampuan masing-masing siswa berbeda serta kondisi siswa ketika 

melakukan gerakan neck kip pun berbeda pula, di mana siswa masih 

merasakan  takut  sehingga tidak mau mencoba melakukan gerakan tersebut, 

ditambah  masih kurang kuatnya dorongan lengan siswa ketika melakukan 

neck kip. Di samping itu masih terdapat siswa yang gagal ketika melecutkan 

tungkai kedepan secara bersamaan dan mendarat dengan baik,atau  masih 

terdapat siswa yang tidak bisa  lentingan, serta masih terdapat siswa yang 

badannya tidak lentuk saat melemparkan/melecutkan badan ke atas depan, 

Dan yang paling terlihat adalah masih kurangnya koordinasi ketika 

mengguling dan melecutkan badannya.  

 

Dalam hal ini setiap anak membutuhkan pembinaan keterampilan 

multilateral sebagai fondasi gerak yang diperlukan untuk membangun 

kebugaran jasmani yang baik maupun mempersiapkan diri menuju pada 

pengembangan selanjutnya pada suatu cabang olahraga. Sejak lahir manusia 
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ditakdirkan untuk bergerak, mereka belajar bagaimana dasar dari bergerak, 

mulai dari menggerakan tangan dan kaki, merangkak, berjalan dan bermain. 

Belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon 

muskular dan diekspresikan dalam gerak tubuh. Seorang anak berusaha 

untuk mengerti gerakan yang dipelajari kemudian apa yang dimengerti itu 

dikomandokan kepada otot-otot tubuh untuk mewujudkan dalam gerakan 

tubuh secara keseluruhan atau hanya sebagian sesuai dengan pola gerakan 

yang dipelajari.  Ketika seseorang melakukan suatu gerakan, otot dan sendi 

dilihat kelentukannya (fleksibelitas), apakah seseorang itu dapat 

menggerakkan sendi dan ototnya dengan baik atau tidak, karena kelentukan  

tidak dikhususkan untuk suatu olahraga saja, namun setiap gerakan yang 

manusia lakukan dibutuhkan kelentukan dari otot dan sendi supaya 

mencegah/mengurangi resiko cidera. Apalagi bagi siswa yang belajar senam 

lantai di sekolah, dianjurkan  untuk memiliki badan yang lentuk, mengingat 

senam adalah suatu cabang olahraga yang cukup berbahaya jika dilakukan 

tanpa pemanasan termasuk peregangan dan kelentukan. 

 

Berdasarkan keadaan atau uraian tersebut penulis bermaksud mengadakan 

penelitian tentang “Kontribusi Kekuatan Lengan, Kekuatan tungkai, 

Kekuatan Perut, Kelentukan dan Koordinasi Mata-Tangan-Kaki Terhadap 

Hasil Neck Kip Pada Siswa  Kelas VII SMP N 1 Punggur Lampung 

Tengah”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut : 

1. Siswa masih merasakan takut dan tidak mau mencoba melakukan 

gerakan neck kip. 

2. Masih kurang kuatnya dorongan lengan siswa ketika melakukan neck 

kip. 

3. Masih terdapat siswa yang gagal ketika melecutkan tungkai dan 

mendarat. 

4. Masih terdapat siswa yang gagal saat melenting dan sikap diudara. 

5. Masih terdapat siswa yang badannya tidak lentuk saat 

melemparkan/melecutkan badan ke atas depan. 

6. Masih kurangnya koordinasi ketika mengguling dan melecutkan 

badannya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi  masalah yang di kemukakan, maka dirumuskan 

suatu masalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar kontribusi kekuatan lengan terhadap hasil neck kip pada 

siswa kelas VII SMP N 1 Punggur Lampung Tengah? 

2. Seberapa besar kontribusi kekuatan tungkai terhadap hasil neck kip pada 

siswa kelas VII SMP N 1 Punggur Lampung Tengah? 
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3. Seberapa besar kontribusi kekuatan perut terhadap hasil neck kip pada 

siswa kelas VII SMP N 1 Punggur Lampung Tengah? 

4. Seberapa besar kontribusi kelentukan terhadap hasil neck kip pada siswa 

kelas VII SMP N 1 Punggur Lampung Tengah? 

5. Seberapa besar kontribusi koordinasi mata-tangan-kaki terhadap hasil 

neck kip pada siswa kelas VII SMP N 1 Punggur Lampung Tengah? 

6. Seberapa besar kontribusi kekuatan lengan, kekuatan tungkai, kekuatan 

perut, kelentukan dan koordinasi mata-tangan-kaki terhadap hasil neck 

kip  pada siswa kelas  VII SMP N 1 Punggur Lampung Tengah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui : 

1. Besarnya kontribusi kekuatan lengan terhadap hasil neck kip pada siswa 

kelas VII SMP N 1 Punggur Lampung Tengah. 

2. Besarnya kontribusi kekuatan tungkai terhadap hasil neck kip pada siswa 

kelas VII SMP N 1 Punggur Lampung Tengah. 

3. Besarnya kontribusi kekuatan perut terhadap hasil neck kip pada siswa 

kelas VII SMP N 1 Punggur Lampung Tengah. 

4. Besarnya kontribusi kelentukan terhadap hasil neck kip pada siswa kelas 

VII SMP N 1 Punggur Lampung Tengah. 

5. Besarnya kontribusi koordinasi mata-tangan-kaki terhadap hasil neck kip 

pada siswa kelas VII SMP N 1 Punggur Lampung Tengah. 
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6. Besarnya kontribusi kekuatan lengan, kekuatan tungkai, kekuatan perut, 

kelentukan dan koordinasi mata-tangan-kaki terhadap hasil neck kip  

pada siswa kelas  VII SMP N 1 Punggur Lampung Tengah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini penulis berharap antara lain : 

1. Bagi Guru Pendidikan Jasmani 

Sebagai salah satu bahan pengkajian dan analisis terhadap hasil gerakan 

neck kip pada senam lantai. 

2. Bagi Sekolah 

Sebagai pertimbangan dalam melakukan pembinaan lebih lanjut pada 

pelajaran olahraga materi senam lantai khususnya neck kip. 

3. Bagi Progam Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

Sebagai informasi dan pengembangan ilmu bagi pihak yang ingin 

melaksanakan penelitian. 

4. Bagi Pelatih 

Sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan pelatihan senam 

ketangkasan pada atlet di clubnya. 

 

 


