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ABSTRAK 

 

KONTRIBUSI KELENTUKAN TUBUH, KEKUATAN OTOT LENGAN 

DAN KEKUATAN OTOT PERUT TERHADAP KETERAMPILAN 

GERAK STUT (BACK EXTENTION) PADA SISWA KELAS XI 

 SMA NEGERI 1 BARADATU 

 

Oleh 

 

ARIF RAHMAN 

 

 

Masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi kelentukan 

tubuh, kekuatan otot lengan dan kekuatan otot perut terhadap keterampilan gerak 

stut (back extention) pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Baradatu 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis korelasi dengan pendekatan 

one shot model. Sampel yang digunakan adalah 38 siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Baradatu dengan jumlah populasi 153 siswa. Pengambilan sampel menggunakan 

teknik Random Sampling. Data dikumpulkan dengan teknik tes dan pengukuran. 

Kelentukan tubuh menggunakan flexometer, Kekuatan otot lengan dengan push 

dynamometer dan kekuatan otot perut dengan sit-up serta keterampilan gerak stut 

(back extention) diukur dengan mengunakan skala penilaian stut (back extention). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kelentukan tubuh memiliki kontribusi sebesar 

53,3 %, kekuatan otot lengan memiliki kontribusi sebesar 56,6 % dan kekuatan 

otot perut memiliki kontribusi sebesar 43%. 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa kekuatan otot lengan memiliki 

kontribusi yang lebih besar terhadap keterampilan gerak stut (back extention). 

 

Kata Kunci : Kelentukan Tubuh, Kekuatan Lengan, Kekuatan Otot Perut, Stut 

(back extention) 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

KONTRIBUSI KELENTUKAN TUBUH, KEKUATAN OTOT LENGAN 

DAN KEKUATAN OTOT PERUT TERHADAP KETERAMPILAN  

GERAK STUT (BACK EXTENTION) PADA SISWA KELAS XI 

 SMA NEGERI 1 BARADATU 

 

 

 

Oleh 

 

ARIF RAHMAN 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar 

SARJANA PENDIDIKAN 

 

Pada 

 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Program Studi Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan 

Jurusan Ilmu Pendidikan 

 

 

 

 

 

 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016 







 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

Penulis bernama lengkap arif rahman, lahir di way kanan 

pada tanggal 22 april 1993, sebagai anak kedua dari empat 

bersaudara. Penulis lahir dari pasangan Bapak ashari dan 

Ibu Nilawati. Penulis bertempat tinggal di Jl lintas sumatra 

No 69 banjar negara, kec. Baradatu, kab. Way kanan.  

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis antara lain : 

1. SD Negeri 1 Banjar Negara Way Kanan, Lampung  

2. SMP Negeri 1 Baradatu Way Kanan, Lampung 

3. SMA Negeri 1 Baradatu Way Kanan, Lampung 

 

Pada tahun 2011, penulis tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada Program Studi Pendidikan Jasmani 

Kesehatan dan Rekreasi melalui jalur Seleksi UM (Ujian Mandiri) 

 

Sebelum aktif dalam pengerjaan skripsi penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 

Kependidikan Terintegrasi (KKN KT) selama 3 bulan di  desa kembahang, 

Kecamatan batu brak, Kabupaten lampung barat. Semasa KKN KT penulis juga 

melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)  di SD Negeri 1 kembahang.  

Demikianlah riwayat hidup penulis, semoga bermanfaat bagi pembaca. 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

MOTO 
 

 

 

 

perlakukanlah orang lain seperti hal nya kamu ingin diperlakukan baik 

oleh orang lain 

 

 

 

Belajarlah dari masa lalu, berjuanglah di masa sekarang dan rancanglah 

rencana untuk hari esok 

 

 

 

 
 

arif rahman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



viii 
 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 
 
 
 

Puji syukur penulis ucapakan kepada Allah SWT atas semua anugerah yang telah diberikan. 
 

karya tulis sederhana ini kupersembahkan kepada: 

Ayahandaku Ashari  

Ibundaku Nilawati 

Kakakku ferri pernando 

Adikku eka mayasari  

Adikku Rahma depisari  

Yang telah memberikan do’a dan dukungan kepada penulis serta kasih sayang, kesabaran,  

dan semangat selama ini.  

Kepada teman-teman khususnya rekan-rekan Penjaskes 2011 atas perjuangan yang telah kita 

lalui bersama-sama selama ini.  

Para guru dan dosen yang telah membimbingku dan mengajariku akan arti kehidupan 

Almamater Tercinta FKIP UNILA, yang telah memberi pelajaran hidup dan wawasan yang 

membuatku memahami arti sebuah perjuangan dan pendewasaan diri.  

 

Arif rahman 

 
 



ix 
 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Assalamualaikum. Wr. Wb. 

 

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Kontribusi Kelentukan Tubuh, Kekuatan Otot Lengan Dan Kekuatan Otot 

Perut Terhadap Keterampilan Gerak Stut (Back Extention) Pada Siswa Kelas 

XI SMA Negeri 1 Baradatu” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. Dalam proses penulisan skripsi ini 

terjadi banyak hambatan baik yang datang dari luar dan dari dalam diri penulis. 

Penulisan skripsi ini pun tidak lepas dari bimbingan dan bantuan serta petunjuk 

dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

 

1. Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung 

2. Dr. Riswanti Rini, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan dan segenap 

dosen dan karyawan FKIP Universitas Lampung. 

3. Drs. Ade Jubaedi, M.Pd selaku pembimbing I serta ketua Program studi 

Penjaskes yang dalam penulisan skripsi ini telah memberikan bimbingan 

kepada penulis. 

4. Drs. Akor Sitepu, M.Pd selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang 

telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.  

5. Drs. Suranto,M.Kes selaku Pembahas atas kesediaanya untuk memberikan 

bimbingan, waktu, saran dan kritik kepada penulis dalam proses penyesesaian 

skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Penjaskes FKIP Unila. 



x 
 

7. Ibu winingsih, S.Pd, Selaku Kepala SMA Negeri 1 Baradatu  beserta dewan 

guru yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini. 

8. Kepada keluargaku tersayang ayah (Ashari), ibu (Nilawati), Kakak (ferri 

pernando) dan adik-adikku (eka mayasari dan rahma depisari) atas dukungan, 

doa, dan motivasi selama ini. 

9. Kepada keluarga besar Penjas unila 2011 nopriyan, heru, marlina, dodi, andri, 

sofyan, windy, erlita , aal, redi, yuli, anjani, indri, masnita, ahmad, thomas, 

chandra, imam, roy, binar, umam,  riris, satrya, rahmat, boy, eno, dewi, 

anggun, dhani, ahmad  dan sahabat terbaikku ridwan, andika, toni, dani rian. 

Serta terimakasih banyak untuk erizka putri yuliani yang telah sabar dan tak 

pernah henti-hentinya  memotivasi dan memberikan bantuan kepada penulis 

dan teman-teman  yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu 

menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.  

10. Kepada teman-teman PPL/KKN anjani, azka, umi, arizal, dian, wanda, heni, 

tia, dan diah yang selalu memberikan pengalaman yang tidak terlupakan 

kepada penulis.  

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.  

 

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

akan tetapi penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. 

      Bandar Lampung,    Mei 2016 

      Penulis 

 

 

 

 

      Arif Rahman 



xii 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

  

 

 

                                                                                                   Halaman 

 

DAFTAR TABEL   ...................................................................................   xiv  

DAFTAR GAMBAR   ...............................................................................   xv  

DAFTAR LAMPIRAN  ............................................................................    xvii 

I.    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   ..............................................................................  1  

B. Identifikasi Masalah   ......................................................................  6  

C. Batasan Masalah  .............................................................................  7  

D. Rumusan Masalah   .........................................................................  7 

E. Tujuan Penelitian  ............................................................................  8 

F. Manfaat Penelitian ...........................................................................  8 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Senam  .............................. ..............................................................  10 

B. Keterampilan.  .................................................................................  13 

C. Stut (Back Extention)  ......................................................................  14 

D. Kelentukan (Fleksibility) .................................................................  18 

E. Pengertian Otot ................................................................................  20 

F. Kekuatan Otot Lengan  ....................................................................  20 

G. Kekuatan Otot Perut ........................................................................  22 

H. Kerangka Pikir  ...............................................................................  24 

I. Hipotesis  ..........................................................................................  25  

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  ..........................................................................  26 

B. Populasi dan Sampel Penelitian  .....................................................  26 

C. Variabel Penelitian  .........................................................................  27 

D. Metode Pengumpulan Data .............................................................  28 

E. Desain Penelitian .............................................................................  28 

F. Instrumen Penelitian  .......................................................................  29  



xiii 
 

  

G. Analisis Data ...................................................................................  33 

H. Uji Prasyarat ....................................................................................  34 

 

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian ...............................................................................  37 

B. Pembahasan .....................................................................................  47 

 

V.   KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan   ...................................................................................  51 

B. Saran   ..............................................................................................  51 

 

DAFTAR PUSTAKA  ...............................................................................    53 

LAMPIRAN  ..............................................................................................  55 

 

 



xiv 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

Tabel                                                                                Halaman 

 

 

1. Uji Normalitas Dengan Kolmogorov-Smirnov ....................................... 35 

 

2. Uji Linieritas ..................................................................................... ....     36 

 

3. Hasil Tes Kelentukan Tubuh, Kekuatan Otot Lengandan Kekuatan 

Otot Perut Terhadap keterampilangerak Stut (back extention) pada 

Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Baradatu ................................................   38 

 

3. Hasil Perhitungan SPSS Data Tes kelentukan tubuh, kekuatan otot 

lengan dan kekuatan otot perut Terhadap Keterampilan Gerak Back 

Extention pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Baradatu.............................. ............................................................... ....  41 



xv 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

Gambar  Halaman 

 

1. Alur/Rangkaian gerakan stut (back extention) dengan gambar   .......  15 

2. Sikap awal gerakan back extention   ..................................................   15 

3. Tahapan gerak back extention ke2 (membungkukkan badan) ...........  16 

4. Tahapan gerak back extention ke3 (posisi sebelum menyentuh lantai.). 16 

5. Tahapan gerak back extention ke4 (guling belakang dan akan melakukan 

lecutan kaki keatas)  ...........................................................................  16 

6. Tahapan gerak back extention ke5 (sikap berdiri dengan tangan) .....  17 

7. Tahapan gerak back extention ke6 (posisi tubuh hendak kembali ke           

sikap awal)  ........................................................................................  17 

8. Sikap akhir stut (back extention) ........................................................  17 

9. Otot Lengan  ......................................................................................  21 

10.  Otot perut ..........................................................................................  23 

11. Desain penelitian variabel X dan Y....................................................  28 

12. Alat ukur kelentukan (flexsometer)....................................................  30 

13. Alat ukur kekuatan otot lengan (Push and pull dynamometer)..........  31 

14. Sit-up .................................................................................................  32 

15. Diagram Usia Siswa ...........................................................................  38 

16. Diagram Batang Hasil Pengukuran Kelentukan Tubuh  ............ .......  39 



xvi 

 

17. Diagram Batang Hasil Pengukuran otot lengan ................................   39 

18. Diagram Batang Hasil Pengukuran otot perut ..................................  40 

19. Diagram Batang Hasil Pengukuran keterampilan gerak back extention  40 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran   Halaman 

 

1. Instrumen Tes Keterampilan Stut (Back Extention) ........................... 54 

2. Tabulasi Data Hasil Penelitian Kelentukan Tubuh, Kekuatan Otot         

Lengan Dan Kekuatan Otot Perut .......................................... ............ 56 

3. Tabulasi Data Hasil penelitian Stut (Back Extention) .......................  57 

4. Perhitungan Data Z-skor dan T-skor Kelentukan Tubuh  .................  58   

5. Perhitungan Data Z-skor dan T-skor Kekuatan Otot Lengan  ...........  59 

6. Perhitungan Data Z-skor dan T-skor Kekuatan Otot Perut  ..............  60 

7. Perhitungan Data Z-skor dan T-skor Stut (Back Extention)   ............  61  

8. Deskripsi Data  ..................................................................................  62 

9. Uji Normalitas Dengan Kolmogorov-Smirnov  .................................  63 

10. Uji Linieritas... ...................................................................................  64 

11. Regresi kelentukan tubuh (X1) terhadap keterampilan Back extention (Y) 65 

12. Regresi Kekuatan Otot Lengan(X2) Terhadap Keterampilan Stut  

(Back Extention) (Y).. ........................................................................  67 

13. Regresi Kekuatan Otot Perut (X3) Terhadap Keterampilan Stut  

(Back Extention) (Y).. ........................................................................  69 

14. Daftar Ttabel.. ....................................................................................  71 

15. Dokumentasi Penelitian .....................................................................  72 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

Senam merupakan cabang olahraga yang sangat efektif dalam mengoptimalkan 

pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Dengan melakukan gerakan-

gerakan senam khususnya senam ketangkasan maka dengan sendirinya akan 

menambah kekuatan dan daya tahan tubuh pada anak tersebut. Selain itu senam 

juga berfungsi mengembangkan gerak dasar pada anak dan itu sangat penting 

bagi anak sebagai landasan untuk menguasai keterampilan teknik suatu cabang 

olahraga. Bukan hanya itu senam juga dapat meningkatkan kesegaran secara 

efektif bagi siapa saja yang melakukannya. 

 

Dalam Muhajir (2007:202) dijelaskan bahwa senam merupakan kegiatan yang 

paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik seperti daya tahan 

otot, kekuatan, kelentukan, koordinasi dan keseimbangan. Senam juga dapat 

menyumbangkan pengayaan perbendaharaan gerak pelakunya. Menurut FIG 

(Federation Internationale de Gymnastique) dalam Mahendra (2000: 12) 

senam dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu : senam artistik, senam ritmik, senam 

akrobatik, senam aerobik sport, senam trampolin dan senam umum. 

 

Senam artistik adalah salah satu jenis senam yang didalamnya menampilkan 

keindahan gerak dalam setiap rangkaian gerakannya.  
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Menurut Margono (2009: 79) senam artistik adalah latihan senam yang 

dilakukan di atas matras, unsur-unsur gerakannya terdiri dari mengguling, 

melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki 

untuk mempertahankan sikap seimbang atau pada saat meloncat ke depan atau 

ke belakang. Keterampilan senam yang dipelajari anak disekolah pada tahap 

awal adalah guling depan, guling belakang, baling-baling, handstand, stut 

(back extention), sampai pada salto. 

 

Banyak manfaat yang dapat dihasilkan dengan melakukan olahraga senam, 

Salah satu manfaatnya yaitu untuk mengembangkan komponen fisik dan 

kemampuan gerak seseorang. Dengan melakukan gerakan atau kegiatan senam, 

anak tersebut akan mengalami perkembangan pada daya tahan ototnya, 

kekuatan, power, kelentukan, kordinasi, kelincahan, serta keseimbangan. 

Selain itu dengan mengikuti program senam, anak dituntut untuk berfikir 

sendiri tentang pengembangan keterampilannya (Mahendra, 2000: 14). 

Stut (back extention) adalah salah satu materi senam yang diajarkan guru 

pendidikan jasmani pada siswa tingkat SMA. Pengertian dari Stut (back 

extention) itu sendiri adalah gerakan dalam senam lantai yang membutuhkan 

kombinasi antara setiap bagian anggota tubuh sehingga terbentuk rangkaian 

gerak artistik yang terlihat indah dan menarik. Selain itu, Stut (back extention) 

merupakan gabungan dari gerakan guling belakang dan berdiri dengan bantuan 

tangan (handstand). Cara melakukannya adalah sebagai berikut a) Sikap awal, 

badan berdiri tegak membelakangi matras (arah gerakan), dengan kedua tangan 

lurus keatas. b) Bungkukan badan kedepan sambil menyimpan kedua lengan 

disamping belakang pinggul dengan kedua telapak tangan menghadap 
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kebelakang. c) Ketika posisi bungkuk tercapai tubuh djatuhkan kebelakang 

(seperti hendak duduk dilantai dengan kaki lurus) ketika jatuh telapak tangan 

menyentuh lantai terlebih dahulu baru disusul dengan pantat. d) Gerakan tubuh 

kebelakang dengan mengangkat kedua kaki (sehingga badan berguling 

kepunggung).  

 

Bersamaan dengan mengguling kebelakang pindahkan tangan kesamping 

telinga hingga telapak tangan menyentuh lantai bersamaan dengan datangnya 

kepala. Ketika lutut sudah berada diatas wajah, dorong kedua tangan kelantai 

hingga terkedang lurus. e) Tusukkan kedua kaki keatas hingga membentuk 

posisi handstand (berdiri dengan tangan). f) Turunkan salah satu kaki kelantai 

lalu disusul dengan kaki yang satunya. g) Kembali kesikap semula. 

 

Penggunaan gerakan stut Stut (back extention) sangat bergantung pada  

kelentukan tubuh untuk memudahkan saat gerakan guling belakang,  kekuatan 

otot lengan sebagai tumpuan dan tolakan serta kekuatan otot perut untuk 

membantu mempermudah gerakan yang berhubungan dengan perut. Kualitas 

teknik awalan menjelang tolakan, kualitas teknik menolak serta saat posisi 

berdiri dengan tangan (handstand) ,dan kualitas teknik pendaratan atau sikap 

akhir merupakan komponen atau profil teknik yang mempengaruhi hasil stut 

Stut (back extention) proses menolak sampai saat berlangsung pendaratan 

hanya beberapa puluh detik saja. Pelatih dan guru harus mampu menguraikan, 

mengusai gerakan tehnik stut Stut (back extention) yang dilaksanakan dalam 

urutan teknik yang mulus, berkesinambungan dan baik.  
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Dengan demikian ia dapat menganalisis kesalahan gerak dan faktor 

penyebabnya. Setelah itu dapat disusun metode latihan teknik sistematis 

sebagai penunjang untuk menganalisis gerakan yang diterapkan oleh prinsip-

prinsip mekanika. Koordinasi dan bagian-bagian tubuh yang terlibat dalam 

gerakan diperolah dari proses belajar yaitu dengan memahami gerakan dan 

melakukan gerakan berulang-ulang yang disertai kesadaran fikir akan benar 

atau tidaknya gerak yang dilakukan.  

 

Untuk mencapai tingkat gerak tertentu, lamanya waktu yang diperoleh oleh 

setiap individu berbeda-beda, ada yang memerlukan waktu cukup lama, 

padahal dalam satu pembelajaran yang sama. Untuk itu diperlukan pola latihan 

yang berkesinambungan, agar tercapai peningkatan suatu gerakan serta 

koordinasi dari kelentukan, kekuatan otot lengan dan kekuatan otot perut. 

sehingga menghasilkan gerak stut (back extention) yang baik. 

 

Kelentukan dapat diartikan sebagai kemampuan otot dan persendian untuk 

bergerak secara leluasa dalam ruang gerak yang maksimal. Kelentukan tubuh 

dalam gerakan stut (back extention) digunakan pada saat mengguling ke 

belakang sebelum membantu tubuh untuk melakukan lecutan kaki ke atas. 

Semakin baik tingkat kelentukan setiap individu, maka gerakan stut (back 

extention) yang dihasilkanpun akan semakin bagus pula. Dan setiap individu 

mempunyai tingkat kelentukan yang berbeda-beda sehingga keterampilan yang 

dihasilkan setiap individu akan berbeda pula. 

 

Selain kelentukan faktor lain yang mendukung dan berpengaruh dalam 

keberhasilan pelaksanaan stut (back extention) adalah kekuatan otot lengan. 
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Jika kekuatan otot lengan seseorang lemah, maka siswa tidak akan mampu 

melakukan tolakan dan mengangkat tubuh pada saat tubuhnya hendak 

melakukan lecutan kaki ke atas sehingga siswa akan terjatuh sebelum kaki 

berada diatas (sikap handstand). Selain itu, kekuatan otot lengan juga berperan 

penting untuk mempertahankan lengan agar tetap lurus pada saat posisi badan 

terbalik. Oleh karena itu kekuatan otot lengan  merupakan faktor penting bagi 

peserta didik yang hendak melakukan gerakan stut (back extention). 

 

Kekuatan otot perut adalah kemampuan otot perut untuk melakukan aktivitas 

gerak atau mendukung gerakan. Dengan memiliki kekuatan otot perut yang 

baik, diharapkan dapat melakukan aktivitas gerak yang bertumpu pada perut 

dengan baik atau dengan memiliki kekuatan otot perut yang baik dapat 

mendukung gerakan tubuh yang lainnya dalam melakukan gerakan. Dalam 

gerakan stut (back extention) otot perut berfungsi untuk mendukung gerakan 

panggul untuk melakukan handstand, maka dimungkinkan dengan memiliki 

kekuatan otot perut yang baik maka akan memaksimalkan gerak saat 

pelaksanaan stut (back extention), khususnya pada saat sikap handstand. 

 

Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 1 Baradatu, kemampuan siswa 

dalam melakukan gerakan stut (back extention) masih kurang optimal. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya siswa yang kesulitan dalam melakukan gerakan 

guling belakang. Selain itu banyak juga siswa yang gagal melakukan tolakan 

dan menahan tubuh pada saat melakukan gerakan handstand. Kelentukan tubuh 

diperlukan dalam gerakan guling belakang, kekuatan otot lengan diperlukan 

sebagai tumpuan tolakan dan kekuatan otot perut berperan dalam proses 
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pelecutan kaki keatas dan mempertahankan tubuh agar tetap lurus dalam 

keadaan handstand. 

 

Berdasarkan latar belakang, penulis berpendapat bahwa banyak faktor yang 

penting dalam keberhasilan melaksanakan gerakan stut (back extention) 

Diantaranya ada kelentukan tubuh, kekuatan otot lengan, dan kekuatan otot 

perut. Maka dari itu  penulis bermaksut untuk mengadakan suatu penelitian 

dengan judul “Kontribusi Kelentukan Tubuh, Kekuatan Otot Lengan, Dan 

Kekuatan Otot Perut Terhadap Keterampilan Gerak stut (back extention)  Pada 

Siswa kelas XI SMA Negeri 1 Baradatu” 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1.  Belum teridentifikasi ada kontribusi kelentukan tubuh terhadap 

keterampilan gerak Stut (back extention) pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Baradatu. 

2.  Belum teridentifikasi ada kontribusi kekuatan otot lengan terhadap 

keterampilan gerak Stut (back extention) pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Baradatu. 

3.  Belum teridentifikasi ada kontribusi kekuatan otot perut terhadap 

keterampilan gerak Stut (back extention) pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Baradatu. 
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C.  Batasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, untuk 

memudahkan penelitian perlu pembatasan yang berdasarkan tujuan dari 

penelitian ini, adapun pembatasan masalah tersebut adalah :  

1. Kontribusi Kelentukan Tubuh Terhadap Keterampilan Gerak Stut (back 

extention)  Pada Siswa kelas XI SMA Negeri 1 Baradatu” 

2. Kontribusi Kekuatan Otot Lengan Terhadap Keterampilan Gerak Stut 

(back extention)  Pada Siswa kelas XI SMA Negeri 1 Baradatu 

3. Kontribusi Kekuatan Otot Perut Terhadap Keterampilan Gerak Stut (back 

extention)  Pada Siswa kelas XI SMA Negeri 1 Baradatu 

 

D.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Seberapa besar kontribusi kelentukan tubuh terhadap keterampilan gerak 

Stut (back extention) siswa kelas XI SMA Negeri 1 Baradatu? 

2. Seberapa besar kontribusi kekuatan otot lengan terhadap keterampilan 

gerak Stut (back extention) siswa kelas XI SMA Negeri 1 Baradatu? 

3. Seberapa besar kontribusi kekuatan otot perut terhadap keterampilan gerak 

Stut (back extention) siswa kelas XI SMA Negeri 1 Baradatu? 
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E. Tujuan Penelitan 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi kelentukan tubuh terhadap 

keterampilan gerak Stut (back extention) siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Baradatu 

2. Untuk mengetahui besarnya kontibusi kekuatan otot lengan terhadap 

keterampilan gerak Stut (back extention) siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Baradatu 

3. Untuk mengetahui besarnya kontribusi kekuatan otot perut terhadap 

keterampilan gerak Stut (back extention) siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Baradatu 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Guru Pendidikan Jasmani 

Sebagai bahan rujukan dalam meningkatkan pembelajaran penjaskes 

khususnya materi senam lantai dan terutama gerakan Stut (back extention) 

atau stut serta memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam 

bidang olahraga mengenai hubungan kelentukan, kekuatan otot lengan, 

dan kekuatan otot perut terhadap keterampilan gerak Stut (back extention). 

2. Bagi Sekolah 

Sebagai salah satu sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai 

bahan pertimbangan untuk mengambil langkah dalam rangka peningkatan 

prestasi siswa pada olahraga senam khususnya pada  Stut (back extention). 
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3. Bagi Club Senam  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah ilmu pengetahuan 

dalam rangka peningkatan prestasi dalam cabang olahraga senam 

khususnya pada Stut (back extention). 

4. Bagi Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya 

pengembangan ilmu olahraga yang lebih luas, khususnya cabang senam 

yaitu gerakan Stut (back extention). Selain itu juga memberikan 

sumbangan pemikiran untuk kemajuan program studi pendidikan jasmani 

dan kesehatan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A.Senam 

 

1.  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 adalah bahasa aslinya 

merupakan serapan kata dari bahasa Yunani yaitu gymnos, yang berarti 

telanjang (Mahendra,2000:7-8).Kata gymnastiek tersebut dipakai untuk 

menunjukan kegiatan-kegiatan fisik yang memerlukan keleluasan gerak 

sehingga perlu dilakukan dengan telanjang atau setengah telanjang (Hidayat, 

1995 dalam Mahendra, 2000: 8). 

 

Sedangkan menurut Margono (2009: 19) senam ialah latihan tubuh yang 

dipilih dan diciptakan dengan berencana, disusun secara sistematis dengan 

tujuan membentuk dan mengembangkan pribadi secara harmonis. Senam 

dapat diartikan sebagai bentuk latihan tubuh pada lantai padaalat yang 

dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelentukan, 

kelincahan, koordinasi, serta kontrol tubuh 
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FIG (Federation Internasionale de Gimnastique) dalam Mahendra (2000: 

12) membagi senam menjadi 6 macam yaitu :senam artistik, senam ritmik, 

senam akrobatik, senam aerobik sport, senam trampolin dan senam umum. 

1).Senam Artistik (Artistic Gymnastics) 

Senam artistik 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 akrobatik 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. 

2). Senam Ritmik Sportif (Sportif Rhythmic Gymnastics) 

Senam ritmik sportif 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. 
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3). Senam Akrobatik (Acrobatic Gymnastics) 

Senam akrobatik adalah senam yang mengandalkan akrobatik dan 

tumbling, sehingga latihannya banyak mengandung salto dan putaranya 

harus mendarat ditempat-tempat yang sulit. 

4). Senam Aerobik Sport (Sports Aerobic) 

Senam aerobik sport merupakan pengembangan dari senam aerobic. Agar 

pantas diperbandingkan, latihan-latihan senam aerobic yang berupa tarian 

atau kalistenik tertentu digabung dengan gerakan-gerakan akrobatik. 

5). Senam Trampoline (Trampolinning) 

Senam trampoline adalah pengembangan dari satu bentuk latihan yang 

dilakukan diatas trampoline.Trampoline adlah sejenis alat pantul yang 

terbuat dari rajutan kain yang dipasang pada kerangka besi terbentuk segi 

empat, sehingga memiliki daya pantul yang sangat besar. 

6). Senam Umum (General Gymnastics) 

Senam umum adalah sejenis senam diluar kelima jenis senam 

diatas.Dengan demikian senam-senam seperti aerobic, senam pagi, SKJ, 

senam wanita, termasuk kedalam senam umum. 

 

2. Senam lantai 

Senam lantai merupakan olahraga yang tergolong dalam kategori 

senam.Sesuai dengan istilah lantai, maka gerakan-gerakan dan bentuk 

latihannya dilakukan diatas lantai. Dengan kata lain lantai/matraslah alat 

yang digunankan dalam senam lantai.  
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Senam lantai adalah bagian dari senam artistik. Senam lantai adalah latihan 

senam yang dilakukan pada matras. Unsur-unsur gerakannya terdiri dari : 

mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan 

tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau pada saat 

meloncat ke depan atau ke belakang (Margono 2009 : 79). Menurut Roji 

(2006:112) senam lantai merupakan salah satu rumpun senam. Disebut 

senam lantai, karena gerakan senam dilakukan di matras. Senam lantai 

disebut juga dengan istilah latihan bebas, karena saat melakukannya tidak 

menggunakan benda/ perkakas lain (alat lain). Keterampilan senam yang 

akan dipelajari oleh anakpada tahap awal adalah seperti guling depan, 

guling belakang, baling-baling,handstand, stut (back extention), sampai 

pada salto. 

 

B.  Keterampilan 

 

Menurut Rahyubi (2012:211), keterampilan merupakan gambaran 

kemampuan motorik seseorang yang ditujukan melalui penguasaan suatu 

gerakan. Hal ini serupa dengan yang dikatakan Lutan (1998:95) bahwa 

keterampilan gerak dasar adalah gerak yang mengikuti pola atau gerak 

tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagian atau seluruh 

tubuh yang bisa dilakukan melalui proses belajar. Lutan (1988:305) 

mengatakan bahwa belajar keterampilan gerak berlangsung melalui 

beberapa tahap yakni : (1) tahap kognitif; (2) tahap asosiatif; (3) tahap 

otomatis. 
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C. Stut (back extention) 

 

Menurut Suharja dan Maryani (2009 :143) Stut (back extention) merupakan 

variasi dari gerakan guling belakang yang gerakannya terdiri dari guling 

belakang kaki lurus dan handstand (berdiri dengan tangan). Gerakannya 

dimulai dari roll belakang, setelah tangan menapak diatas matras tubuh 

diangkat keatas dengan punggung diluruskan sehingga membentuk posisi 

handstand, lalu kaki dijatuhkan kebawah dan tangan mendorong tubuh keatas 

sehingga diakhiri dengan posisi berdiri. Menurut Mahendra (2001: 269) Stut 

(back extention) adalah gerakan guling belakang yang diakhiri dengan sikap 

handstand sesaat, sebelum kemudian turun kembali ke sikap berdiri tegak. 

Stut (back extention) adalah gerakan dari sikap duduk telunjur di matras 

dengan kedua kaki rapat dan tangan sejajar dengan telinga, mengangkat 

sekaligus kedua kaki kebelakang. Pada saat yang sama kedua tangan yang 

bertumpu di matras disisi telinga menolak badan ke atas, sikap akhir berdiri di 

atas tangan (handstand) 

 

Adapun tahapan gerak dasar stut (back extention)adalah sebagai berikut : 

1) Sikap awal, badan berdiri tegak membelakangi matras (arah gerakan), 

dengan kedua tangan lurus keatas 

2) Bungkukan badan kedepan sambil menyimpan kedua lengan disamping 

belakang pinggul dengan kedua telapak tangan menghadap kebelakang 

3) Ketika posisi bungkuk tercapai tubuh djatuhkan kebelakang (seperti 

hendak duduk dilantai dengan kaki lurus) ketika jatuh telapak tangan 

menyentuh lantai terlebih dahulu baru disusul dengan pantat. 
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4) Gerakan tubuh kebelakang dengan mengangkat kedua kaki (sehingga 

badan berguling kepunggung). Bersamaan dengan mengguling 

kebelakang pindahkan tangan kesamping telinga hingga telapak tangan 

menyentuh lantai bersamaan dengan datangnya kepala. Ketika lutut 

sudah berada diatas wajah, dorong kedua tangan kelantai hingga 

terkedang lurus. 

5) Tusukkan kedua kaki keatas hingga membentuk posisi handstand 

(berdiri dengan tangan)  

6) Turunkan salah satu kaki kelantai lalu disusul dengan kaki yang satunya 

7) Kembali kesikap semula. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

Gambar 1 

Alur/Rangkaian gerakanstut (back extention) dengan gambar. 

 

Gambar 2. 

1. Sikap badan berdiri tegak membelakangi matras (arah gerakan), dengan 

kedua tangan lurus keatas. 
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Gambar 3 

2. Bungkukan badan kedepan sambil menyimpan kedua lengan disamping 

belakang pinggul dengan kedua telapak tangan menghadap kebelakang 

 

Gambar 4 

3. Ketika posisi bungkuk tercapai tubuh djatuhkan kebelakang (seperti 

hendak duduk dilantai dengan kaki lurus) ketika jatuh telapak tangan 

menyentuh lantai terlebih dahulu baru disusul dengan pantat. 

 

 

Gambar 5 

4. Gerakan tubuh kebelakang dengan mengangkat kedua kaki (sehingga 

badan berguling kepunggung). Bersamaan dengan mengguling 

kebelakang pindahkan tangan kesamping telinga hingga telapak tangan 

menyentuh lantai bersamaan dengan datangnya kepala. Ketika lutut 

sudah berada diatas wajah, dorong kedua tangan kelantai hingga 

terkedang lurus.  
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     Gambar 6 

5. Tusukkan kedua kaki keatas hingga membentuk posisi handstand (berdiri 

dengan tangan). 

 

Gambar 7 

6. Turunkan salah satu kaki kelantai lalu disusul dengan kaki yang satunya 

 

Gambar 8 

7. Kembali kesikap semula. 
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D. Kelentukan (flexibility)  

 

Menurut Sajoto (1995:17) daya lentur (flexybility) adalah efektivitas seseorang 

dalam penyesuaian diri untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang 

luas. Lebih lanjut dijelaskan, orang yang fleksibel adalah seorang yang 

mempunyai ruang gerak yang luas dalam sendi-sendinya dan yang mempunyai 

otot-otot yang elastis, Harsono (1988:163). Faktor yang mempengaruhi 

fleksibilitas adalah elastisitas otot. Orang yang elastisitas ototnya kaku maka 

akan terbatas ruang gerak sendinya.  

 

Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1978:23) Elastisitas otot penting, 

karena makin panjang otot itu terulur, makin kuat dan cepat ia memendek dan 

berkontraksi. Kelenturan menurut Kirkendall (1980:248) adalah kemampuan 

tubuh atau bagian-bagian tubuh untuk melakukan berbagai gerakan dengan 

leluasa dan seimbang antara kelincahan dan respon keseimbangan. Menurut 

Harsono (1988:163) kelentukan (fleksibilitas) dapat didefinisikan sebagai : 

Kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh dan bagian-bagian tubuh 

dalam satu ruang gerak yang seluas mungkin, tanpa mengalami atau 

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

 

Sutarmin (2010 : 79) Kelentukan merupakan kemampuan tubuh untuk 

melakukan latihan-latihan dengan amplitude gerakan yang besar atau luas, 

dengan kata lain kelentukan merupakan kemampuan pergelangan/persendian 

untuk dapat melakukan gerakan-gerkan kesemua arah secara optimal. Adapun 

metode untuk melatih kelentukan yang perlu diperhatikan pada prinsip 

latihannya adalah:  
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1) Dimulai dengan latihan kelentukan umum.  

2)  Kelentukan-kelentukan khusus suatu cabang olahraga harus dilatih dan 

dicapai dengan amplitude gerakan seoptimal mungkin, karena diperlukan 

untuk pertandingan dan peningkatan prestasi.  

3)  Lakukan kesemua arah secara optimal sesuai dengan fungsi dan 

kemampuannya  

4)  Latihan-latihan kelentukan harus diberikan sebelum dan sesudah latihan 

kekuatan dan latihan kecepatan guna menghindari kekakuan otot dan 

membantu pemulihan.  

Program pengembangan kelentukan perlu juga dikombinasikan dengan latihan 

kekuatan karena tanpa kekuatan amplitude gerakan yang besar tidak dapat dicapai 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kelentukan seseorang menurut para ahli 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Bompa (2009:317) menyebutkan“Flexibility is affected by the form, type, 

andstructure of a joint, ligaments and tendons, the muscles,age and sex, body 

temperature and muscle temperature.” Maksud dari pernyataan tersebut bahwa 

fleksibilitas dipengaruhi oleh tipe dan struktur sendi, ligamen, tendon, otot, 

usia dan jenis kelamin, serta suhu tubuh dan suhu otot. 

 

b. Bloomfield (Sukadiyanto 2010:207) menyebutkan, “Factors affecting 

flexibility is age, gender, environmental conditions, psychological effect, 

limitations to the range of movement, physiological limitations.” Maksud dari 

pernyataantersebut yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas adalah 

usia, jenis kelamin, kondisi lingkungan, efek psikologis, keterbatasan ruang 

gerak, dan keterbatasan fisiologis. 
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E. Pengertian Otot 

 

Menurut Soedjono (1988: 76) sistem otot adalah semua otot tubuh, yang terikat 

tulang, yang menyusun dinding sebagian besar organ internal, dan yang 

menyusun jantung. Jenis jaringan otot ada tiga yaitu otot kerangka, otot viseral 

dan otot jantung. Otot adalah suatu organ /alat yang penting sekali 

memungkinkan tubuh dapat begerak, dalam menjalankan sistem otot ini tidak 

bisa dilepaskan dengan kerja saraf.  

 

F. Kekutan 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 kondisi 

fisik yang lain misalnya power, kelincahan dan 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 (Sudjarwo, 1995: 25).Menurut Mahendra 

(2000: 35) kekuatan adalah sejumlah daya yang dapat dihasilkan oleh suatu 

otot ketika otot itu berkontraksi. Menurut Hidayat (1996 : 62) kekuatan otot 

adalah kemampuan otot untuk melawan beban (load) atau tahanan (resistance). 

 



21 

 

Kekuatan otot ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan berolahraga 

seseorang, semakin kuat otot yang dimiliki oleh seseorang maka kemampuan 

menahan bebannya akan  semakin baik pula. Khususnya dalam olahraga senam 

lantai yaitu dalam melakukan gerakan Stut (back extention). Kekuatan otot 

sangatlah penting dalam pelaksanaan Stut (back extention), terutama kekutan 

otot lengan yang berfungsi untuk mendorong kaki keatas dan menahan tubuh 

pada saat posisi badan terbalik (handstand). 

1. Otot Lengan  

Otot-otot yang terdapat pada lengan antara lain :  

1. Otot tendon bisep 7. Otot palmaris longus 

2. Otot trisep  8. Otot fleksor karpi radialis 

3. Otot bisep brakhii  9. Otot fleksor retinakulum 

4. Otot brakhialis  10. Otot fleksor karpi ulnaris 

5. Otot brachioradialis  11. Otot fasia palmaris  

6. Otot pronator teres    

 

 

Gambar 4. Otot Lengan 

Sumber : Wingered (1994:222) 
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2.  Peran Kekuatan dalam Senam Lantai 

Menurut Mahendra (2000: 36) disamping adanya manfaat biasa, seperti 

berfungsinya fisik secara baik, penampilan yang lebih bagus serta 

pengembangan dalam kekuatan mempunyai manfaat langsung dalam 

penampilan senam diantaranya : 

1) Keselamatan : Pesenam yang lebih kuat akan mampu mencegah 

terjadinya cedera yang berbahaya ketika terjadi jatuh dibandingkan 

dengan pesenam yang lebih lemah.  

2) Kemampuan : Banyak gerakan senam tidak dapat ditampilkan tanpa 

kekuatan yang lebih.  

3) Mendukung kemampuan lain : Kemampuan-kemampuan seperti 

kecepatan, daya tahan, power, dll dalam batas tertentu tergantung 

kekuatan 

 

G. Kekuatan Otot Perut 

 

Kekuatan atau srenght menurut Harsono (1988:176), adalah Kemampuan otot 

untuk membangkitkan tegangan terhadap sesuatu tahanan. Sedangkan kekuatan 

menurut Sajoto (1995:8) 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, 1981:12). 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 
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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 panggul dan rangka 

dada, merupakan sebuah penutup yang dapat merubah volume rongga perut 

(Raven, 1981:12). Untuk lebih jelasnya mengenai bagian-bagian otot perut 

dapat diperhatikan pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 10. Otot perut 

 

Otot-otot bagian perut terdiri atas : 

1. Muskulus abdominalis internal (dinding perut) 

2. Linea alba, yaitu garis ditengah dinding perut 

3. Muskulus abdominalis eksternal 

4. Muskulus obligus eksternus abdominis 

5. Muskulus obligus internus abdominis 

6. Muskulus transversus abdominis 

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 handstand memerlukan kekuatan 
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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 handstand. 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 

 

I.  Kerangka Fikir 

 

Stut (back extention) adalah  salah satu gerakan senam artistik yang dilakukan 

diatas matras. Untuk melakukan gerakan Stut (back extention) harus didukung 

dengan  kondisi fisik yang cukup baik untuk menunjang keberhasilan gerak. 

Adapun kondisi fisik yang diperlukan seperti kelentukan, kekuatan otot lengan, 

dan kekuatan otot perut. 

 

Kelentukan tubuh seseorang sangat berpengaruh terhadap kemampuan Stut 

(back extention). Dengan mempunyai tingkat kelentukan yang baik, maka akan 

semakin mempermudah untuk melakukan gerakan roll belakang dan 

melakukan lecutan kaki keatas pada saat hendak melakukan handstand. Selain 

mempermudah, kelentukan juga berfungsi untuk memperindah gerak. 

 

Kekuatan otot lengan sangat berpengaruh terhadap keterampilan Stut (back 

extention). Karena kekuatan otot lengan berfungsi sebagai alat  pendorong kaki 

keatas pada saat hendak melakukan handstand dan menahan tubuh pada saat 

posisi badan terbalik (handstand). 
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Kekuatan otot perut dalam pelaksanaan Stut (back extention) berfungsi 

mendukung gerakan panggul untuk melakukan gerakan handstand, maka 

dimungkinkan dengan memiliki kekuatan otot perut yang baik maka akan 

memaksimalkan gerak saat pelaksanaan Stut (back extention). 

 

I. Hipotesis 

 

Menurut Arikunto (2010 : 110) hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui 

data yang terkumpul. Oleh karena itu suatu hipotesis perlu di uji guna 

mengetahui apakah hipotesis tersebut terdukung oleh data yang menunjukan 

kebenarnnya atau tidak. 

 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H0 : Tidak ada kontribusi antara kelentukan tubuh dengan keterampilan 

gerak Stut (back extention) 

H1 : Ada kontribusi antara kelentukan tubuh dengan keterampilan gerak 

Stut (back extention) 

H0 : Tidak Ada kontribusi antara kekuatan otot lengan dengan 

keterampilan gerak Stut (back extention) 

H2 : Adakontribusi antara kekuatan otot lengan dengan keterampilan 

gerak Stut (back extention) 

H0 : Tidak Ada kontribusi antara kekuatan otot perut dengan 

keterampilan gerak Stut (back extention) 

H3 : Ada kontribusi antara kekuatan otot perut dengan keterampilan gerak 

Stut (back extention) 
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III. METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Menurut Arikunto (2006:160) Metode penelitian adalah cara yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis korelasi. 

 

Menurut Riduwan (2005 : 207) metode deskriptif korelasional yaitu studi yang 

bertujuan mendeskripsikan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung 

pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan sesudahnya. Dianalisis 

dengan menggunakan analisis linier sederhana. Membahas hubungan variabel 

terikat dengan dua atau lebih variabel bebas sesuai dengan judul penelitian ini 

untuk mengetahui  besarnya kontribusi kelentukan tubuh, kekuatan otot lengan, 

dan kekuatan otot perut terhadap keterampilan gerak stut (back extention) pada 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Baradatu. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

a. Populasi 

Menurut Arikunto (2010 : 173) Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2010 : 17 ) populasi diartikan 

sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
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untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini 

populasi yang akan digunakan yaitu siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Baradatu 

tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah  153 Orang. 

 

b. Sampel  

Menurut Arikunto (2010: 174) Sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. 

Sebaliknya jika subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10-15% 

atau 20-25%. Karena siswa kelas XI SMA Negeri 1 Baradatu berjumlah 153 

siswa, sampel yang diambil yaitu 25 % dari jumlah siswa kelas XI tersebut, 

maka sampel yang diambil berjumlah 38 siswa. 

 

C.Variabel Penelitian 

 

Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi (Arikunto, 2010 :159). 

Variabel dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas dan satu 

variabel terikat.  

Variabel Bebas 

a. Kelentukan tubuh (X1) 

Kelentukan tubuh merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan latihan-

latihan dengan amplitude gerakan yang luas, dengan kata lain kelentukan 

merupakan kemampuan pergelangan/persendian untuk dapat melakukan 

gerakan-gerkan kesemua arah secara optimal Sutarmin, (2010 : 79) 

b. Kekuatan otot lengan  (X2) 

kekuatan otot lengan adalah kemampuan otot pada lengan untuk melawan 

beban (load) atau tahanan (resistance). 
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c. Kekuatan otot perut (X3) 

 

Kekuatan otot perut adalah kemampuan otot-otot batang badan untuk 

membangkitkan tegangan terhadap sesuatu tahanan. 

Variabel Terikat 

Keterampilan Gerak Stut (back extention)(Y) 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

 

Menurut Arikunto (2010:265) dijelaskan bahwa metode pengumpulan data 

merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitiannya. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

survey dengan teknik tes dan pengukuran,  yaitu peneliti mengamati secara 

langsung pelaksanaan tes dan pengukuran dilapangan. Data-data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu pengukuran kelentukan, pengukuran 

kekuatan otot lengan, pengukuran kekuatan otot perut dan keterampilan Gerak  

Stut (back extention) pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Baradatu. 

 

E. Desain Penelitian 

 

Desain penelitian yang digunakan adalah sbagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.  Desain penelitian variabel X dan Y 

Sugiyono (2008: 10) 
 

 
 

 

 

X1 

X2 Y 

X3 
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Keterangan :  

X1 : Kelentukan Tubuh 

X2 : Kekuatan Otot Lengan 

X3 : Kekuatan Otot Perut 

Y : Keterampilan Gerak Stut (back extention) 

 
 

F. Instrumen Penelitian 

 

Penelitian memerlukan alat yang menunjang selama penelitian itu berlangsung, 

yang disebut Instrumen penelitian. Seperti yang diungkapkan Arikunto (2010 : 

192) Instrumen adalah alat yang digunakan pada waktu penelitian berlangsung. 

Sesuai dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu  menggunakan pendekatan “One-shot”model yaitu pendekatan yang 

menggunakan satu kali pengumpulan data pada “suatu saat”, maka instrumen 

yang digunakan dalampenelitian ini adalah: 

 

1. Mengukur Kelentukan 

Alat yang digunakan adalah Flexometer 

a. Tujuan  : 

Untuk mengukur komponen kelentukan tubuh. 

b. Alat dan fasilitas : 

1. Flexometer 

2. Alat tulis 

3. Formulir tes 

 

c. Pelaksanaan :   

Testee berdiri tegak diatas bangku alat pengukur dengan 2 kaki rapat, dan 

kedua ujung jari kaki rata dengan pinggir bangku alat ukur. Badan dibung 

kukkan kebawah,tangan lurus.Renggutkan badan kebawah perlahan-lahan 
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sejauh mungkin, ke 2 tangan menelusuri pita alat ukur dan berhenti pada 

jangkauan yang terjauh yang dihitung.Peserta diberi kesempatan 3 kali. 

d. Penilaian  : 

Jarak jangkauan yang terjauh yang dicapai testee. 

 

 
 

Gambar.12 :Flexometer 

 

2. Instrumen Pengukuran Kekuatan Otot Lengan 

Alat yang digunakan adalah Push and Pull dynamometer. 

a. Tujuan  :  

Mengukur kekuatan otot lengan dalam mendorong  atau menarik 

b. Alat dan fasilitas : 

1. Push and Pull dynamometer 

2. Alat tulis 

3. Formulir tes 

 

c. Pelaksanaan :  

Peserta tes berdiri tegak dengan kaki direganggangkan dan pandangan lurus 

ke depan, tangan memegang push and pull dynamometer dengan kedua 

tangan lurus di depan dada. Posisi lengan dan tangan lurus sejajar dengan 

bahu.Dorong alat tersebut sekuat tenaga. Pada saat mendorong, alat tidak 

boleh menempel pada dada, tangan dan siku tetap sejajar dengan bahu. 
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d.  Penilaian  :  

Skor kekuatan menarik terbaik dari 3 kali percobaan dicatat dengan skor, 

dalam satuan kg dengan tingkat ketelitian 0,5kg. 

 

Gambar 13.Push and pull dynamometer 

 

 

3. Instrumen Kekuatan Otot Perut 

Alat yang digunakan adalah Sit-Up test 

a. Tujuan  :  

Mengukur kekuatan otot perut 

b. Alat dan fasilitas : 

1. Sit-Up test 

2. Alat tulis 

3. Formulir tes 

 

c. Pelaksanaan :  

Posisi peserta tidur terlentang, kedua tangan saling berkaitan di belakang 

kepala, kedua kaki dilipat membentuk sudut 90 derajad. Seseorang membantu 

memegang kedua pergelangan kaki peserta tes. Peserta mencoba bangun 

sampai keposisi sikap duduk dan kedua siku ditekan atau ditempelkan pada 

kedua lutut, kemudia kembali kesikap semula. Peserta melakukan gerakan 

tersebut secara berulang-ulang. 
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d. Penilaian  :  

Jumlah gerakan sit-up yang benar selama setengah menit. 

 

   Gambar 14. Sit-Up 

 

4. Menilai Keterampilan Gerak Stut (back extention) 

Instrumen yang digunakan untuk menilai keterampilan gerak Stut (back 

extention) adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan 

menilai kualitas gerakan yang ditampilkan oleh testee. Penilaian yang 

digunakan Diadaptasi dari Agus Mahendra, 2001 

a. Tujuan  : Untuk mengetahui keterampilan gerak Stut (back 

extention) 

b. Alat dan Fasilitas  :  

1. Matras 

2. Alat tulis 

3. Formulir tes 

 

c. Pelaksanaan :   

Sikap Awalan 

Posisi badan berdiri membelakangi matras, posisi jongkok kaki sedikit rapat, 

kedua tangan disamping telinga, dan dagu rapat ke dada. 
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Bagian inti 

Saat melakukan guling belakang, tubuh didorong kebelakang dengan 

tengkuk, dorong kedua kaki lurus keatas, tangan mendorong tubuh keatas 

lurus (seperti sikap handstand), (kaki tangan dan kepala membuat satu garis 

lurus dan dapat dipertahankan selama 5 detik). 

Sikap Akhir 

Satu kaki diturunkan disusul oleh kaki satunya, posisi akhir kembali berdiri 

tegak menghadap matras. 

d. Penilaian 

Terlampir  

  
 

G. Analisis Data 

 

Analisis data ditujukan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian. Mengingat data yang ada adalah data yang 

masih mentah dan memiliki satuan yang berbeda, maka perlu disamakan 

satuan ukurannya sehingga lebih mudah dalam pengolahan data selanjutnya. 

Dengan demikian data mentah diubah menjadi data yang standart ( TSkor ). 

Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis regresi linier 

sederhana. 

 
Data yang dianalisis adalah data variabel bebas yaitu (X1) kelentukan tubuh, 

(X2) kekuatan otot lengan, (X3) kekuatan otot perut serta variabel terikat (Y) 

keterampilan gerak stut (back extention). Analisis dilakukan untuk menguji 

hipotesis yang telah dikemukakan, yaitu untuk mengetahui apakah ada 

kontribusi yang diberikan oleh masing-masing variabel bebas pada variabel 
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terikat, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X3 terhadap Y. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. 

Perhitungan statistik menggunakan program SPSS for windows release 16. 

Rumus untuk Regresi linear sederhana : 

 

 

 

Keterangan : 

Ŷ = Variabel Terikat ( Dependent ) 

X = Variabel Bebas 

a = Nilai Konstanta 

b = Koefesien Arah Regresi 

Ket : 

X1  = Kelentukan Tubuh 

X2  = Kekuatan Otot Lengan 

X3 = KekuatanOtot Perut 

Y   = Keterampilan Gerak Stut (back extention) 

 
Agar memenuhi persyaratan analisis dalam menguji hipotesis penelitian, akan 

dilakukan beberapa langkah uji persyaratan, meliputi : uji normalitas data, dan 

uji linieritas data. 

 

H. Uji Prasyarat 
 

a. Uji Normalitas 
 

Dalam menguji kenormalan data penelitian ini digunakan rumus 

kolmogorov smirnov. Jika setelah diuji dengan rumus kolmogorov smirnov 

Ŷ = a + bX 
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data hasil penelitian ini berdistribusi normal maka dapat digunakan statistik 

parametrik yaitu analisis regresi dan korelasi, akan tetapi jika tidak normal 

maka digunakan statistik non parametrik yaitu rank spearman.   

 

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan rumus  

kolmogorov smirnov melalui perhitungan komputer program SPSS release 

16 diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Tabel .Uji Normalitas Dengan Kolmogorov-Smirnov 

 

No Variabel 
Nilai Asymp. Sig.  

(2-tailed) 
Signifikansi  Kesimpulan 

1 Kelentukan 0,780 0,05 Normal 

2 Kekuatan Otot Lengan 0,629 0,05 Normal 

3 Kekuatan Otot Perut 0,312 0,05 Normal 

4 Stut (back extention) 0,297 0,05 Normal 

 
 

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi atau Asymp. 

Sig. (2-tailed)masing-masing variable> 0,05sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data yang kita uji berdistribusi normal. 

 

b. Uji Linieritas 

 
Uji linieritas garis regresi merupakan uji untuk mengetahui linier tidaknya 

bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.Hasil analisis 

ini dijadikan sebagai pertimbangan bisa tidaknya data penelitian yang 

diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi linier. Untuk menguji 

kelinieran garis regresi dengan uji F dan berdasarkan perhitungan diperoleh 

hasil sebagai berikut : 
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Tabel .Uji Linieritas 

 

No Variabel Fhitung 
Nilai 

Sig. 
Signifikansi  Kesimpulan 

1 
Stut (back extention) 
* Kelentukan 

1.174 0,459 0,05 Linier 

2 
Stut (back extention) 
* Kekuatan otot 
lengan 

1.951 0,078 0,05 Linier 

3 
Stut (back extention) 
* Kekutaan otot perut 

0,895 0,575 0,05 Linier 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

 

A. Kesimpulan  
 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada kontribusi antara kelentukan tubuh terhadap keterampilan gerak 

Stut (back extention). 

2. Ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan otot lengan terhadap 

keterampilan gerak Stut (back extention). 

3. Ada kontribusi antara kekuatan otot perut terhadap keterampilan gerak 

Stut (back extention). 

 

B. Saran  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran 

yang ingin peneliti sampaikan, adapun saran yang diberikan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Kepada Sekolah  dalam meningkatkan keterampilan gerak Stut (back 

extention), maka perlu diperhatikan unsur kondisi fisik siswa seperti 

kelentukan tubuh, kekuatan otot lengan dan kekuatan otot perut. 
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2. Kepada Para Guru Pendidikan Jasmani agar hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan acuan dalam meningkatkan keterampilan gerak Stut 

(back extention). Sehingga dapat memotivasi siswa yang memiliki 

potensi pada cabang olahraga stut (back extention) untuk dapat 

berprestasi. 

3. Bagi Club Senam, melalui penelitian ini diharapkan agar adanya upaya 

lebih mengembangkan dan memperkenalkan cabang olahraga senam 

stut (back extention). 

4. Bagi Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, agar dapat 

menjadikan hasi penelitian ini sebagai gambaran dan informasi dalam 

melakukan penelitian di kemudian hari. 
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