
 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Definisi Senam 

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.  

Menurut Margono Agus (2009:19), Gymnos berarti telanjang. Gymnastiek 

pada zaman kuno memang dilakukan dengan badan telanjang atau setengah 

telanjang. Maksudnya agar gerakan dapat dilakukan tanpa gangguan 

sehingga menjadi sempurna dan terlihat indah. Tempat berlatih senam di 

zaman Yunani Kuno disebut Gymnasium. 

 

Menurut Hidayat Imam (2004:27), kata gymnastiex tersebut dipakai untuk 

menunjukkan kegiatan-kegiatan fisik yang memerlukan keleluasaan gerak, 

sehingga perlu dilakukan dengan telanjang atau setengah telanjang. Hal ini 

bisa terjadi, karena pada waktu itu teknologi pembuatan bahan belum 

memungkinkan untuk membuat pakaian yang bersifat lentur mengikuti 

gerak pemakainya. 

 



8 
 

Dari arti itu, kita dapat melihat bahwa olahraga senam memiliki sitematika 

tersendiri, serta mempunyai tujuan yang hendak dicapai seperti daya tahan, 

kekuatan, kelentukan, koordinasi, atau juga bisa diperluas untuk membentuk 

prestasi, membentuk tubuh yang ideal dan memelihara kesehatan. 

 

B. Pengertian Senam Lantai 

Senam lantai adalah salah satu dari rumpun senam. Sesuai dengan istilah 

lantai, maka gerakan-gerakannya dilakukan dilantai.  

Tujuan dari latihan senam adalah : (1) menambah pengetahuan dan 

pengertian tentang pentingnya senam, (2) menambah pengetahuan dan 

pengertian tentang factor-faktor yang berhubungan dengan perkembangan 

dan kondisi badan, (3) menambah kemampuan untuk menilai bagaimana 

gerakan itu seharusnya, (4) menambah kelentukan, kekuatan, daya tahan, 

keterampilan dan efsiensi gerak.  

Manfaat dari senam adalah : 

1. Manfaat Fisik 

Senam adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat dalam 

mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak ( motor 

agility). Kemampuan fisik yang akan berkembang meliputu daya tahan 

otot, kelentukan, kekuatan, power, kelincahan, koordinasi, serta 

keseimbangan. Apalagi jika ditekankan pula kegiatan yang 

menuntutsistem kerja jantung dan paru ( cardio-vaskular system ), 
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program senam akan menyumbang pada perkembangan fisik yang 

seimbang.  

2. Manfaat Mental dan Sosial 

Seorang anak dituntut untuk berfikir sendiri tentang pengembangan 

ketrampilannya. Untuk itu, anak harus mampu menggunakan 

kemampuan berfikirnya secara kreatif melalui pemecahan masalah-

masalah gerak. Dengan demikian anak mampu berkembang 

kemampuan mentalnya.  

 

Terakhir, adalah diyakini terdapat sumbangan yang sangat besar dari 

program senam dalam meningkatkan self concept ( konsep diri). Ini 

bisa terjadi karena kegiatan senam menyediakan begitu banyak 

pengalaman dimana anak mampu mengontrol tubuhnya dengan 

keyakinan dan tingkat keberhasilan yang tinggi, sehingga 

memungkinkan membantunya membentuk konsep yang positif. 

 

C. Jenis Senam  

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 di singkat FIG. 

Menurut FIG (Federasi Senam Internasional) senam dibagi menjadi 6 

kelompok, yaitu :  

1. Senam artistik (artistic gymnastics).  

2. Senam ritmik sportif (sportif rhytmic gymnastics).  
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3. Senam akrobatik (acrobatic gymnastics).  

4. Senam aerobik sport (sports aerobic).  

5. Senam trampolin (trampolinning).  

6. Senam umum (general gymnastic).  

 

Neck kip termasuk kedalam senam artistik. Senam artistik merupakan salah 

satu jenis/macam dari cabang olahraga senam yang sering dipertandingkan. 

Dalam pertandingan senam artistik, seorang atlet/pesenam harus menguasai 

gerakan-gerakan yang sudah disusun/dirangkai dari masing-masing alat dan 

ditetapkan sesuai dengan peraturan pertandingan yang berlaku.  

Nomor-Nomor senam artistik menurut Mahendra Agus (2009 : 7) 

dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok putra dan putri. 

Nomor Artistik Putra :  

1. Senam Lantai ( floor exercise ) 

2. Kuda Lompat ( vaulting horse )  

3. Kuda Pelana ( pommel horse)  

4. Palang Sejajar ( parallel bars )  

5. Palang Tunggal ( horizontal bars )  

6. Gelang-gelang ( rings )  

Nomor Artistik Putri :  

1. Senam Lantai ( floor exercise )  

2. Kuda Lompat ( vaulting horse )  

3. Balok Titian/ Keseimbangan ( balance beam )  

4. Palang Bertingkat ( uneven bars ) 
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D. Neck Kip 

Neck kip adalah suatu bentuk gerakan dengan cara bertumpu pada tengkuk 

dan kedua telapak tangan ikut menolak serta dibantu dorongan/lentingan 

kedua kaki ke atas ke arah depan dengan kuat dan secepat-cepatnya juga 

dibantu lecutan pinggul dan pinggang.  

Menurut Imam Hidayat dan Pieter Panggabean (2004 :36-37), Neck Kip 

adalah salah satu dari berbagai macam kip ( roll kip, head kip, ground kip ). 

Kip (Lenting ) adalah bentuk latihan/gerakan yang pada hakekatnya “ 

melemparkan” dan melentingkan titik berat badan kearah atas depan dengan 

dorongan/lecutan kaki secepat-cepatnya juga dibantu lecutan pinggul.  

 

(1) Latihan Neck Kip 

(a) Sikap permulaan: 

Berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua tangan di samping badan dan 

pandangan ke depan. (Sikap saat akan melakukan roll ke depan). 

(b) Gerakannya 

Angkat kedua tangan ke atas sejajar dengan bahu, kemudian badan 

dibungkukkan sambil meletakkan kedua telapak tangan pada matras. Sambil 

membengkokkan kedua siku ke samping, masukkan kepala di antara dua 

tangan sampai tengkuk seluruhnya menempel pada matras. Diteruskan 

dengan gerakan mengguling ke depan hingga kedua kaki terangkat keatas. 

Pada saat tengkuk menyentuh matras, secepatnya dan sekuat-kuatnya kedua 

kaki dibantingkan ke atas lurus ke belakang, bersamaan dengan pinggul dan 

pinggang dilecutkan ke atas depan serta dibantu tolakan kedua tangan 
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sekuat-kuatnya. Apabila gerakan tersebut dilakukan dengan sempurna dan 

dengan tenaga yang sekuat-kuatnya serta cepat, maka keadaan tubuh akan 

dapat berdiri seperti semula. 

 

Gambar 1. Gerakan Neck Kip 

(sumber : Hidayat Imam. 2004 : 36-37 ) 

 

 

E. Prinsip-Prinsip Latihan 

Prestasi olahraga tidak akan meningkat jika dalam berlatih tidak 

berlandaskan prinsip-prinsip latihan. Banyak orang yang melakukan latihan 

tetapi sebenarnya mereka tidak melakukan latihan dengan benar. Sebelum 

kita bahas latihan lebih lanjut ada baiknya kita ketahui pengertian latihan. 

Latihan adalah suatu proses yang sistematis dari kerja fisik yang dilakukan 

berulang-ulang dengan menerapkan prinsip-rinsip latihan. Adapun yang 

dimaksud sistematis bahwa latihan tersebut dilaksanakan secara berencana, 

teratur, berpola, dan berkesinambungan. Sedangkan berulang-ulang 

diartikan bahwa gerakan yang dipelajari dilakukan beberapa kali sehingga 

gerakan itu menjadi otomatis dan refleksif dalam koordinasi gerak yang 

lebih mulus dan efisien. 
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Prinsip-prinsip latihan yang akan dikemukakan disini adalah prinsip-prinsip 

dasar dari latihan yang perlu diketahui dan diterapkan dalam setiap cabang 

olahraga. Dengan pengetahuan tentang prinsip-prinsip latihan tersebut 

diharapkan prestasi seorang atlet akan lebih cepat meningkat. Prinsip-prinsip 

latihan  yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Overload: Latihan harus diberikan dengan beban cukup berat mendekati 

batas kemampuan atau ambang rangsang agar dapat memberikan 

perubahan secara biologis didalam tubuh atlet serta mentalnya. Beban 

latihan selalu bertambah secara terencana dan teratur sehingga 

kemampuan otot-otot juga akan semakin meningkat. 

2. Individualisasi: Sekalipun sejumlah atlet memiliki prestasi yang hampir 

sama tetapi prinsip individualis harus menjadi perhatian utama untuk itu 

konsep latihan harus disusun sesuai dengan kemampuan serta kekhasan 

setiap individu. Latihan merupakan masalah pribadi artinya setiap atlet 

akan memberikan reaksi yang berbeda terhadap beban latihan yang 

sama. 

3. Variasi Latihan: Latihan yang berulang-ulang seringkali menimbulkan 

rasa jenuh untuk itu pelatih dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif 

dalam menyusun program latihan. Banyak ragam latihan akan 

mengurangi kejenuhan itu misalnya latihan yang dikemas dalam suatu 

permainan baik individu maupun kelompok dapat mengurangi 

kejenuhan. 



14 
 

4. Reversibility ( Pemulihan Asal ) : Prinsip ini menggambarkan bahwa 

apabila tubuh kita diberikan waktu istirahat yang tertalu lama, maka 

kemampuan atau kesegaran tubuh yang sudah dimiliki melalui proses 

latihan sebelumnya, akan kembali ke tingkat semula, atau sama seperti 

ketika tidak melakukan latihan. 

 

F. Kondisi Fisik 

Kondisi fisik merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam 

usaha peningkatan prestasi. Kondisi fisik adalah kemampuan yang meliputi 

kekuatan ( Strength ), kecepatan ( Speed), daya tahan (endurace), kelentukan 

( flexibilitas), dan koordinasi.  

 

Untuk meningkatkan kondisi fisik ada dua jalan secara metodis, ialah 

peningkatan fisik umum dan peningkatan fisik khusus, yang termasuk 

peningkatan umum yaitu ; kekuatan, kecepatan, daya tahan, kelincahan, dan 

kelentukan sedangkan yang termasuk peningkatan fisik khusus yaitu 

kekuatan umum, kecepatan umum, daya tahan umum dan kelentukan umum.  

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 cidera 
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1. Kekuatan Lengan  

Lengan merupakan anggota badan dari pergelangan sampai kebahu. 

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 (Suparman Eddy, 2000:26), 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), Brachium terdiri dari satu tulang disebut humerus, rangkanya 

disebut skeleton brachi”. 

 

Otot-otot yang beperan dalam gerakan neck kip 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. 
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             Gambar 2. Otot Lengan 

(Sumber: Pearce C. Evelyn, 2012: 132) 

 

 

2. Kekuatan 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 neck kip kekuatan tungkai mempunyai 

peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan gerakan, karena saat 

gerakan neck kip dilakukan dibutuhkan lecutan dari otot-otot kaki agar 

gerakan lenting bisa maksimal. 
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Otot-otot Tungkai :  

a. 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 3: Otot Tungkai Atas 

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

 



18 
 

b. 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 4 : Otot Tungkai Bawah 

(Sumber : Pearce C. Evelyn. 2012 :135-136) 
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c. 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. 

 

3. Kekuatan 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 di sebelah kiri garis tengah badan. Di sisinya terdapat otot-otot lebar 

perut yang dapat pula dibagi atas serong luar perut, otot serong dalam 

perut, dan otot lintang perut. Otot-otot tersebut terentang diantara gelang 
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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 5. Otot perut 

(Sumber : Pearce C. Evelyn. 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, dan 5) Otot transversus. 

Mencermati keberadaan otot perut yang terentang antara gelang panggul 

dan rongga dada, jika dikaji secara seksama otot memiliki peran yang 

sangat 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 
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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. 

 

4. Kelentukan 

Menurut Suharjana (2004 : 42-43), Kelentukan/flexibilitas sering 

diartikan sebagai kemampuan untuk menggerakan tubuh dan bagian-

bagian dalam satu ruang gerak yang seluas mungkin, tanpa mengalami 

cedera pada persendian dan otot di sekitar persendian itu. Pengukuran 

kelentukan berkenaan dengan flexi dan extensi. Oleh karena itu 

kelentukan itu berpangkal pada luas gerak bagian tubuh disekitar 

persendian tertentu, maka skor luas pengukuran dipengaruhi oleh 

limitasi anatomis, yakni tergantung pada derajat ekstensibilitas rata-rata 

tendon. 

 

Menurut Mahendra Agus , kelentukan adalah salah satu komponen fisik 

yang sangat penting kaitannya dalam senam. Flexibility sering juga 

dipersamakan dengan suppleness dan joint mobility, yang artinya adalah: 

jarak memungkinkan gerak dari suatu persendian atau kelompok sendi”. 

Artinya seberapa besar jarak yang mungkin dicapai oleh suatu sendi 

dalam kemungkinan geraknya merupakan kualitas dari kemampuan 
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geraknya. Semakin besar jarak yang dicapai, semakin baik kelentukan 

dari sendi itu. 

 

Berbagai studi mengungkapkan bahwa anak wanita lebih baik 

kelentukannya dibanding anak laki-laki. Penelitian juga banyak 

mengungkapkan, bahwa kelentukan dapat ditingkatkan. 

 

5. Koordinasi Mata-Tangan-Kaki 

Koordinasi merupakan perpaduan fungsi beberapa otot secara tepat dan 

seimbang menjadi satu pola gerak. Koordinasi yang baik akan mampu 

mengkombinasikan beberapa gerakan tanpa ketegangan dengan urutan 

yang benar dan melakukan gerakan yang kompleks secara mulus tanpa 

mengeluarkan energi berlebihan. Dengan demikian hasil gerakan yang 

dilakukan sangat efisien, halus, mulus dan terkoordinasi dengan baik. 

 

Sajoto (2004: 9) menyebutkan bahwa koordinasi adalah kemampuan 

seseorang mengintegrasikan bermacam-macam gerakan yang berbeda 

kedalam pola gerakan tunggal secara efektif. Tingkat koordinasi 

seseorang tercermin dalam kemampuannya untuk melakukan suatu 

gerakan secara mulus, tepat dan efisien (Harsono, 2007:220). Menurut 

Suharno (1993:61) “koordinasi adalah kemampuan atlet untuk 

merangkaikan beberapa unsur gerak menjadi satu gerakan yang utuh dan 

selaras.” 
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Koordinasi mata-tangan-kaki adalah kemempuan seseorang untuk 

mengkombinasikan antara kemampuan melihat, keterampilan tangan, 

dan keterampilan kaki. Menurut Sridadi (Skripsi : 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.  

Hal penting yang berpengaruh terhadap kemampuan koordinasi adalah  

latihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan koordinasi 

tersebut dapat diciptakan dan diupayakan melalui latihan secara 

sistematis, teratur dan kontinyu. Dengan latihan yang dilakukan secara 

berulang-ulang gerakan yang memerlukan koordinasi akan dapat 

dilakukan dengan mudah bahkan dapat menjadi gerakan yang otomatis. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Suteja (2009:46) “Dengan pengulangan 

suatu gerakan yang dilakukan secara terus menerus maka akhirnya 

gerakan tersebut menjadi gerakan yang otomatis”. Bentuk latihan 

koordinasi mata-tangan-kaki yang mendukung gerakan neck kip anatara 

lain latihan lempar tangkap dan tendang ke arah sasaran.  
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G. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian relevan berguna untuk melihat adanya suatu kaitan atau 

hubungan dengan apa yang dibicarakan dan apa yang berlaku. Penelitian 

relevan ini untuk memperkuat hasil penelitian yang akan diteliti oleh 

penulis yang berjudul “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”. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kekuatan lengan memiliki kontribusi 

sebesar 16,9% putra dan 16,9% putri, kekuatan tungkai memiliki kontribusi 

sebesar 16,4% putra dan 16,1% putri, kekuatan perut memiliki kontribusi 

sebesar 25,1% putra dan 19,4% putri, kelentukan memiliki kontribusi 

sebesar 28,9% putra dan 31,2% putri, koordinasi mata-tangan-kaki 

kontribusi sebesar 10,3% putra dan 9,5% putri. Dapat disimpulkan bahwa 

kelentukan  memberikan kontribusi lebih besar terhadap hasil neck kip 

dibandingkan dengan variabel-variabel independen lainnya. 

a. Untuk memperkuat kesimpulan yang menyatakan bahwa kelentukan 

memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap hasil neck kip 

dibandingkan dengan variabel-variabel independen lainnya, maka 

peneliti akan membandingkan hasil dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Satria wijaya yang meneliti tentang “Hubungan 

kelentukan, Kekuatan lengan, kekuatan tungkai, panjang lengan dan 

panjang tungkai terhadap Hasil belajar kayang pada siswa kelas VII 

SMP AL Azhar 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013.   
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Dari hasil penelitian ini bahwa kelentukan, kekuatan otot lengan, 

kekuatan otot tungkai, panjang lengan, panjang tungkai memiliki 

hubungan terhadap hasil belajar kayang pada siswa kelas VII SMP Al 

Azhar 3 Bandar Lampung, dan yang paling besar kontribusinya adalah 

kelentukan sebesar 69,35%. 

b. Penelitian lainnya diteliti oleh Riyan Jaya Sumantri dengan judul 

“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.” Hasil dari 

penelitian ini bahwa dari tes keterampilan gerak dasar loncat harimau 

terlihat bahwa kelentukan memiliki kontribusi sebesar 51,4%. 

c. Penelitian lainnya diteliti oleh Agus Syaifudin dengan judul 

“Hubungan kekuatan lengan, keseimbangan, kelentukan punggung, dan 

kekuatan tungkai dengan kemampuan roll kip pada siswa kelas X SMA 

Persada Bandar Lampung.” Hasil penelitian ini bahwa dari tes 

ketrampilan roll kip terlihat bahwa kelentukan memiliki kontribusi 

sebesar 0,578. 

 
Dari pernyataan tersebut maka hasil dari penelitian ini relevan dan bisa 

ditarik suatu kesimpulan bahwa kelentukan memberikan kontribusi lebih 

besar terhadap hasil neck kip dibandingkan dengan variabel independen 

lainnya. 
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H. Kerangka Pikir 

Aspek-aspek yang dibutuhkan dalam neck kip meliputi: 

I.  

J.  

K.  

L.  

 

 

M.  

N.  

O.  

 

P.  

Q.  

R.  

 

Gambar 6. Peta Konsep Kerangka Pikir 

 

Dalam melakukan senam lantai khususnya neck kip, ada beberapa aspek 

yang mendukung keberhasilan suatu gerakan senam, diantaranya ada aspek 

fisik, teknik, dan mental. Aspek fisik yaitu meliputi kekuatan, kecepatan, 

kelentukan, keseimbangan, power, daya tahan, koordinasi dan lain-lain. 

Adapun aspek teknik yaitu meliputi fase awalan, pelaksanaan, dan mendarat.  

Kemudian aspek mental yang harus berasal dari diri sendiri seperti 

Aspek Fisik 

1. Kekuatan 

2. kelentukan 

3. Koordinasi  

Aspek Tehnik 

1. Awalan  

2. Pelaksanaan 

3. Sikap di udara 

4. Mendarat  

Aspek Mental 

1. Keberanian  

2. Semangat 

3. Motivasi  

 

Neck Kip 
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keberanian, semangat, motivasi dan sebagainya. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan, peneliti ingin menekankan aspek fisik yang 

mendukung keberhasilan gerakan neck kip, yang meliputi kekuatan, 

kelentukan, dan koordinsai.  

1. Kekuatan  

Kekuatan merupakan komponen yang sangat penting guna 

meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Kegunaan kekuatan 

disamping untuk mencapai prestasi maksimal, juga untuk mempelajari 

tekhnik, mencegah cidera, dan memantapkan rasa percaya diri. Kekuatan 

adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan 

(Pekik Irianto Djoko, 2002:66).  Untuk menunjang keberhasilan neck kip 

factor yang mendukung yaitu meliputi kekuatan lengan, kekuatan 

tungkai, dan kekuatan perut. 

 

2. Kelentukan 

Kelentukan Menurut Suharjana (2004 : 42-43), Kelentukan/flexibilitas 

sering diartikan sebagai kemampuan untuk menggerakan tubuh dan 

bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas mungkin, tanpa 

mengalami cidera pada persendian dan otot di sekitar persendian itu. 

Kelentukan sangat berperan penting dalam melakukan neck kip. 

Kelentukan berperan karena untuk bisa melakukan gerakan neck kip 

harus memiliki kelentukan yang baik agar gerakan neck kip bisa 
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berhasil. Berdasarkan uraian diatas, kelentukan sangat penting karena 

menunjang keberhasilan gerakan neck kip. 

 

3. Koordinasi 

Menurut Suharno (1993:61) “koordinasi adalah kemampuan atlet untuk 

merangkaikan beberapa unsur gerak menjadi satu gerakan yang utuh dan 

selaras.”. Koordinasi berperan penting dalam keberhasilan neck kip. 

Koordinasi berperan karena dalam melakukan gerakan neck kip, 

seseorang harus memiliki koordinasi yang baik ketika tangan mendorong 

dan melecutkan kaki ke atas depan, sehingga jika tidak memiliki 

koordinasi yang baik maka gerakan neck kip tidak akan berhasil dengan 

baik. Berdasarkan uraian diatas, koordinasi sangat penting karena 

menunjang keberhasilan gerakan neck kip, terutama koordinasi mata-

tangan-kaki. 

 

I. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat 

kebenarannya. 

Hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalaui data yang terkumpul 

(Arikunto Suharsimi, 2009:64 ). Berdasarkan kajian teori dan kerangka 

pemikiran, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut: 
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H1: Ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan lengan dengan hasil 

neck kip bagi putra maupun putri. 

H0: Tidak ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan lengan dengan 

hasil neck kip bagi putra maupun putri. 

H2: Ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan tungkai  dengan hasil 

neck kip bagi putra maupun putri. 

H0: Tidak ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan tungkai dengan 

hasil neck kip bagi putra maupun putri. 

H3: Ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan perut dengan hasil neck 

kip bagi putra maupun putri. 

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

neck kip bagi putra maupun putri. 

H4: Ada kontribusi yang signifikan antara kelentukan dengan hasil neck kip 

bagi putra maupun putri. 

H0: Tidak ada kontribusi yang signifikan antara kelentukan dengan hasil 

neck kip bagi putra maupun putri. 

H5: Ada kontribusi yang signifikan antara koordinasi mata-tangan-kaki 

dengan hasil neck kip bagi putra maupun putri. 

H0: Tidak ada kontribusi yang signifikan antara koordinasi mata-tangan-kaki 

dengan hasil neck kip bagi putra maupun putri. 

H6 : Ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan lengan, kekuatan 

tungkai, kekuatan perut, kelentukan dan koordinasi mata-tangan-kaki 

dengan hasil neck kip bagi putra maupun putri. 
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H0 : Tidak ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan lengan, kekuatan 

tungkai, kekuatan perut, kelentukan dan koordinasi mata-tangan-kaki 

dengan hasil neck kip bagi putra maupun putri. 

 


